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รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหารงานจัง หวัด แบบบูรณาการจังหวัดจัน ทบุรี (ก.บ.จ.จัน ทบุร ี)
ครั้งที่ 9/2564
เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2564
ณ หองประชุม 2 ศาลากลางจังหวัดจันทบุรี
----------------------------------คณะกรรมการ ก.บ.จ. ผูเขาประชุม จานวน 34 คน
1. นางสาวปาณี นาคะนาท
รองผูวาราชการจังหวัดจันทบุร ี
ประธาน
2. นายอลงกรณ แอคะรัจน
รองผูวาราชการจังหวัดจันทบุร ี
3. พ.ต.อ.ฤทธิ์ นามสงา
(แทน) ผูบังคับ การตารวจภูธรจังหวัดจันทบุรี
4. นางสาวกองนภา นองเนือง
(แทน) ปลัดจังหวัดจันทบุร ี
5. นางปนัดดา ทองศรี
คลังจังหวัดจันทบุรี
6. นางสาวธารารัตน โพธิ์ศรี
เกษตรและสหกรณจังหวัดจันทบุรี
7. นายนคร บุต รดีวงศ
พาณิชยจังหวัดจันทบุร ี
8. นายธนศร ดอกเดื่อ
ทองเที่ยวและกีฬาจังหวัดจันทบุรี
9. นายศาสนา ผาสุข
(แทน) นายแพทยสาธารณสุขจัง หวัดจันทบุรี
10. นายอานาจ เชิงไว
แรงงานจังหวัดจันทบุรี
11. นายทศวารณ วิทยาคม
ผูอานวยการสานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ง แวดลอม
จังหวัดจันทบุรี
12. นายสุวรรณ เจริญพร
โยธาธิการและผังเมืองจัง หวัดจันทบุรี
13. นายสวัสดิ์ เทียมมีเชาว
(แทน) ผูอานวยการแขวงทางหลวงจันทบุร ี
14. นายวุฒิชัย นรสิงห
ผูอานวยการโครงการชลประทานจันทบุรี
15. นายรังสิต วัชรกุล ธรไทย
(แทน) ผูจัดการการไฟฟาสวนภูมิภาคจังหวัดจันทบุรี
16. นายจาตุรณต คูสวางศรี
(แทน) ผูจัดการการประปาสวนภูมิภาคสาขาจันทบุรี
17. นางสาวเพ็ญ สุดา โพธิ์เงิน
(แทน) ผูอานวยการสานัก งานการทองเที่ยวแหงประเทศไทย (ททท.)
สานักงานจันทบุร ี
18. ผศ.ไวกูณฑ ทองอราม
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎราไพพรรณี
19. นายลัญจกร สัตยสงวน
(แทน) รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา ฝายวิทยาเขตจันทบุรี
20. ผศ.ดร.เทอดศักดิ์ ปุระมงคง
(แทน) รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
วิทยาเขตจันทบุรี
21. นายปยะ ลิขิตมณีชัย
ผูจัดการศูนยใหบริการ SME ครบวงจรจังหวัดจันทบุรี
22. นายพยับ สมใจนึก
(แทน) นายกเทศมนตรีเมืองจันทบุรี
23. นายประยุทธ วาสนาวิน
นายกเทศมนตรีตาบลเกาะขวาง
24. นายดิลก บัวเกิด
นายกเทศมนตรีมะขามเมืองใหม
25. นายเชียว พงษศรี
(รก.) นายกองคการบริหารสวนตาบลขุนซอง
26. นายเกียรติศกั ดิ์ พูนเพิ่ม
(แทน) นายกสมาคมการคาและการทองเที่ยวชายแดนไทย - กัมพูชา
จังหวัดจันทบุรี
27. นาวสาวอภิรดี ศิร ิวิจิตรกุล
ที่ปรึกษาสมาคมสงเสริมการทองเที่ยวจันทบุรี
28. ร.ต.ต.ปญญวัฒน กระทุมเขต นายกสมาคมพหุพาคีพฒ
ั นาประชาสังคมจันทบุรี
29. นายกฤติเดช อยูรอด
ประธาน Young Smart Farmer จันทบุรี
30. นายชายพงษ นิยมกิจ
ประธานหอการคาจังหวัดจันทบุรี
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31. นายธิติ เอกบุญยืน
32. นายสุรพันธ ศิลปสุวรรณ
33. นางชณิตา นามวงษ

ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดจันทบุรี
หัวหนาสานักงานจังหวัดจันทบุรี
กรรมการ/เลขานุการ
ผูอานวยการกลุมงานยุทธศาสตรและขอมูล
ผูชวยเลขานุการ
เพื่อการพัฒนาจังหวัด สานักงานจังหวัดจันทบุรี
34. นางสาวฐานิตา รามันจิตร
(แทน) นักวิเคราะหนโยบายและแผน
ผูชวยเลขานุการ
สานักงานจังหวัดจันทบุร ี
คณะกรรมการ ก.บ.จ. ผูไมมาประชุม จานวน 7 คน
1. นายสุธ ี ทองแยม
ผูวาราชการจังหวัดจันทบุร ี
ติดราชการ
2. นางสาวฐิติลักษณ คาพา
รองผูวาราชการจังหวดจันทบุร ี
ติดราชการ
3. นายกองคการบริหารสวนจังหวัดจันทบุรี
4. นายกเทศมนตรีตาบลพลับพลา
5. นายกองคการบริหารสวนตาบลปะตง
6. นายกองคการบริหารสวนตาบลเทพนิมติ
7. นายธีระ วงษเจริญ ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดจันทบุรี
เริ่มประชุมเวลา

13.30 น.
เมื่ อคณะกรรมการบริหารงานจัง หวัด แบบบูร ณาการจัง หวัดจันทบุรี (ก.บ.จ.จันทบุรี)
มาครบองคประชุ มแลว ประธานไดกลาวเปดการประชุม และดาเนินการตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้
ระเบียบวาระที่ 1

เรื่องประธานแจงที่ประชุมทราบ
เนื่ องดวยผู วาราชการจังหวัดจันทบุรี ประธานคณะกรรมการบริห ารงานจั งหวั ด
แบบบูรณาการจังหวัดจันทบุรี (ก.บ.จ.จันทบุร)ี ติดภารกิจจึงไดมอบหมายใหดิฉัน นางสาวปาณี
นาคะนาท รองผูวาราชการจังหวัดจันทบุรี เปนประธานการประชุม ก.บ.จ. ในวันนี้
จั งหวั ดจั นทบุ รี ไดรับจัดสรรงบประมาณตามพระราชบัญญั ติงบประมาณรายจาย
ประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2565 แผนงานยุ ท ธศาสตรสงเสริ มการพั ฒนาจั งหวั ดและ
กลุมจังหวัดแบบบูรณาการ จานวน 8 โครงการ 11 กิจกรรม และ 1 รายการคาใชจายในการ
บริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ งบประมาณรวม 169,380,100 บาท และจังหวัดไดแจง
สวนราชการที่เปนหนวยดาเนินการภายใตแผนปฏิบัติราชการประจาปของจังหวัด ประจาป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕65 ตรวจสอบความพรอมของโครงการฯ ตามที่ ไดรั บแจงจาก
สานักงบประมาณและดาเนินการตามแนวทางที่จ ังหวัดกาหนด
เนื่องจากหนวยดาเนินการภายใตแผนปฏิบัติราชการประจาปของจังหวัด ประจาป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕65 ไดแจงความประสงคขอเปลี่ยนแปลงรายละเอี ยดของโครงการ
ตามแผนปฏิบั ติร าชการประจาปของจังหวัด ประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2565 จึงไดเชิ ญ
ก.บ.จ.จัน ทบุรี ประชุมในวันนี้ เพื่อพิ จารณาใหความเห็ นชอบการเปลี่ ยนแปลงโครงการ
ตามแผนปฏิบัติราชการประจาปของจังหวัด กรณีงบประมาณปกติ ดังกลาว
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รับทราบ
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ระเบียบวาระที่ 2

เรื่องรับรองรายงานการประชุม
ตามที่จังหวัดจันทบุรไี ดจัดประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ
จังหวัดจันทบุรี (ก.บ.จ.จันทบุรี) ครั้งที่ 8/2564 เมื่อวันที่ 1 ตุ ลาคม 2564 ณ หองประชุม
2 ศาลากลางจังหวัดจันทบุรี นั้น
ฝายเลขานุการฯ ไดจั ดทารายงานการประชุ มดังกลาวเรียบรอยแลว และไดแจงให
คณะกรรมการตรวจสอบความถูกตองและรับรองรายงานการประชุมแลว ซึ่งปรากฏวาไมมี
คณะกรรมการทานใดขอแกไขรายงานการประชุม แตอยางใด ทั้ งนี้ หากคณะกรรมการฯ
มีขอแกไขขอใหแจงที่ประชุมทราบเพื่อแกไข/ปรับปรุง และใหการรับรองรายงานการประชุมฯ
ตอไป
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณารับรองรายงานการประชุม

มติท่ปี ระชุม

รับรองรายงานการประชุม ก.บ.จ. ครั้งที่ 8/256๔

ระเบียบวาระที่ 3

เรื่องเพื่อทราบ
รายงานผลการดาเนิ นโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจาปของจั งหวัด ประจาป
งบประมาณ พ.ศ. 2565
จัง หวัดจันทบุรีไดรับ จัดสรรงบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจาย
ประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2565 แผนงานยุทธศาสตรสงเสริ มการพั ฒนาจั งหวัดและ
กลุมจังหวัดแบบบูรณาการ จานวน 8 โครงการ 11 กิจกรรม และ 1 รายการคาใชจายใน
การบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ งบประมาณรวม 169,380,100 บาท
ผลการดาเนิน โครงการตามแผนปฏิ บัติร าชการประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2565
ของจังหวัดจันทบุรี ณ วันที่ 15 พฤศจิกายน 2564 สรุปไดดังนี้
รายการ
โครงการ กิจกรรม
1. งบประมาณตาม พ.ร.บ.
8
11
2. รายการคาใชจายในการบริหารงานจั งหวั ด
1
แบบบูรณาการ
รายการ
3. อนุมัติโครงการตาม พ.ร.บ.
4
7
4. ยกเลิกโครงการ/กิจกรรม
5. การใชจายงบประมาณโครงการตาม พ.ร.บ.
6. การโอนเปลี่ยนแปลงโครงการ
6.1 อนุมัติโครงการแลว
6.2 จายคา K
7. ยอดเงินเหลือจาย ณ วันที่ ....
-
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รับทราบ

งบประมาณ
160,380,100
9,000,000
132,050,000
-

4
ระเบียบวาระที่ 4
เรื่องเพื่อพิจารณา
ระเบียบวาระที่ 4.1 การเปลี่ยนแปลงโครงการตามแผนปฏิ บัติร าชการประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2565
ของจังหวัด กรณีงบประมาณปกติ
เรื่องเดิม
จังหวัดจันทบุรีไดรับ จัดสรรงบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจาย
ประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2565 แผนงานยุท ธศาสตรสงเสริม การพั ฒนาจั งหวั ดและ
กลุมจังหวัดแบบบูรณาการ จานวน 8 โครงการ 11 กิ จกรรม และ 1 รายการคาใชจายใน
การบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ งบประมาณรวม 169,380,100 บาท และจังหวัดได
แจงสวนราชการที่ เปนหนวยดาเนิ นการภายใตแผนปฏิบั ติราชการประจาปของจั งหวัด
ประจาปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕65 ตรวจสอบความพรอมของโครงการฯ ตามที่ไดรับแจงจาก
สานักงบประมาณและดาเนินการตามแนวทางที่จังหวัดกาหนดแลว
ขอเท็จจริง
สานั ก งานจัง หวั ดในฐานะฝายเลขานุก าร ก.บ.จ. ไดรับ แจงจากหนวยดาเนิ น
โครงการภายใตแผนปฏิบั ติราชการประจาปของจังหวัด ประจาปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕65
วามี ความประสงคขอเปลี่ ย นแปลงรายละเอีย ดของโครงการ รวมจานวน 2 โครงการ
2 กิจกรรม ดังนี้
1. สานักงานสาธารณสุขจังหวัดจั นทบุร ี จานวน 1 โครงการ 1 กิจกรรม ไดแก
โครงการสงเสริมและพัฒ นาสุ ขภาวะของประชาชนทุก ชวงวั ย กิจ กรรมรณรงคปองกั นและ
แกไขปญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE จังหวัดจันทบุรี งบประมาณ 120,000 บาท
ขอเปลี่ย นแปลงรายละเอีย ดกิจ กรรมและคาใชจายเพื่ อใหสอดคลองกั บกิจ กรรมที่ จะ
ดาเนินการ
2. สานักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดจัน ทบุร ี จานวน 1 โครงการ 1 กิ จกรรม
ไดแก โครงการสงเสริมการตลาดสินคาเกษตรสูสากล กิจกรรมจัดงานเทศกาลของดีเมืองจันท
งบประมาณ 2,000,000 บาท ขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดการจัดกิจกรรม (TOR) จากเดิ ม
จัดงานเทศกาลของดีเมืองจันท จานวน 1 ครั้ง 5 วัน เปน จัดงาน 3 วัน เพื่อใหสอดคลองกับ
งบประมาณที่ไดรับการจัดสรร
ขอระเบียบ/กฎหมาย
หลักเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงโครงการตามแผนปฏิบัตริ าชการประจาปงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖5-2570 ของจั งหวั ดและกลุมจั งหวั ด (มติค ณะกรรมการบูรณาการ นโยบาย
พัฒนาภาค (ก.บ.ภ.) ครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2564)
ขอ 2 การเปลี่ยนแปลงโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจาปของจังหวัดในกรณี
อื่น ๆ ใหเปนอานาจของ ก.บ.จ. พิจารณาใหความเห็นชอบ โดยหารือสานั กงบประมาณและ
ดาเนินการตามระเบียบการบริหารงบประมาณที่ เกี่ย วของอยางเครงครัด ทั้งนี้ ใหรายงาน
การเปลี่ยนแปลงดัง กลาวให อ.ก.บ.ภ. ที่ กากั บดูแ ลภาคทราบภายใน 15 วั น นับแต
วันสิ้นไตรมาสที่ไดรับอนุมัตใิ หเปลี่ยนแปลงโครงการ ไดแก
2.2 โครงการเดิมที่มี การเปลี่ยนแปลงกิจกรรม หรือ พื้นที่ดาเนิน การหรือ
แผนการใชจายงบประมาณ หรือยกเลิกการดาเนินการโครงการ หรือกิจกรรมภายใตโครงการ
2.3 การเปลี่ ย นแปลงรายละเอี ย ดของโครงการที่ ไ มมีผ ลกระทบต อ
วัตถุ ประสงคของโครงการกิจกรรม หรือรายการตามแผนการปฏิบตั ิง านและแผนการใชจาย
งบประมาณ ดังนี้
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2.3.1 การแกไขขอความที่พิมพคลาดเคลื่อน ตกหลน ใหถูกตองตาม
ขอเท็จจริงที่ไดรับจัดสรรงบประมาณ
2.3.2 การเปลี่ ย นแปลงประเภทงบรายจาย โดยไมมีผลทาให
เปลี่ยนแปลงวัตถุประสงคของรายการตามที่ ไดรับ อนุมัตไิ วเดิม
2.3.3 การเปลี่ยนแปลงหนวยดาเนินงาน โดยที่วตั ถุประสงคของ
โครงการ กิจกรรมพื้นที่ดาเนินการ และกลุมเปาหมายไมเปลี่ยนแปลง
2.3.4 การเปลี่ยนแปลงกิจกรรม หรือ พื้นที่ดาเนินการ ที่ไมกระทบ
ตอกลุมเปาหมายหรือวัตถุประสงคของโครงการ
2.3.5 การเปลี่ยนแปลงรายละเอี ยดของแบบรูปรายการสิ่งกอสราง
เพื่อใหเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ที่จะดาเนินการกอสราง
2.3.6 การเปลี่ ย นแปลงรายละเอี ย ดครุภ ั ณ ฑ ชนิ ด จานวน
คุณลักษณะเฉพาะ(Specification) ที่ไมมีผลกระทบตอการใชงาน (Capacity) หรือไมมีผล
ตอการเปลี่ยนแปลงประเภทหรือปริมาณครุภัณฑที่ไดรับอนุมัติ
2.3.7 การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดกิจ กรรมในงบดาเนินงาน อาทิ
สถานที่จัด จานวนผู เขารวม จานวนรุน คาวัสดุ คาใชสอย คาตอบแทน และระยะเวลาที่ไม
ทาใหจานวนกลุมเปาหมายหรือผูไดรับประโยชนนอยลง
ขอพิจารณา
ฝายเลขานุ การไดตรวจสอบแลว การขอเปลี่ ย นแปลงรายละเอี ยดของโครงการ
จานวน 2 โครงการ 2 กิ จกรรม ตามที่ ห นวยงานเสนอขางตน เปนไปตามหลั กเกณฑ
การเปลี่ยนแปลงโครงการตามแผนปฏิ บั ติร าชการประจาปงบประมาณ พ.ศ. 256 5
ของจั ง หวั ด ตามที่ ก.บ.ภ. กาหนด โดยโครงการตามขอ 1 และขอ 2 เปนกรณี ก าร
เปลี่ ย นแปลงรายละเอีย ดของโครงการที่ ไมมีผ ลกระทบตอวั ตถุ ประสงคของโครงการ
กิจกรรม หรือ รายการตามแผนปฏิบัติงานและแผนการใชจายงบประมาณตามหลักเกณฑที่
ก.บ.ภ. กาหนด ตามขอ 2.3.2 การเปลี่ ยนแปลงประเภทงบรายจาย โดยไมมีผ ลทาให
เปลี่ ย นแปลงวั ตถุป ระสงคของรายการตามที่ ไ ดรับ อนุ มั ติ ไวเดิ ม และขอ 2.3.7 การ
เปลี่ยนแปลงรายละเอียดกิจกรรมในงบดาเนิ นงาน อาทิ สถานที่จัด จานวนผูเขารวม จานวน
รุน คาวัสดุ คาใชสอย คาตอบแทน และระยะเวลาที่ไมทาใหจานวนกลุ มเปาหมายหรือผู
ไดรับ ประโยชนนอยลง ทั้งนี้ เมื่อ ก.บ.จ. ใหความเห็นชอบแลว จังหวัดจันทบุรี จะดาเนินการ
ตามระเบียบการบริหารงบประมาณที่เกี่ยวของ และรายงานการเปลี่ยนแปลงโครงการดังกลาวให
อ.ก.บ.ภ. ภาคตะวันออกเพื่อทราบตอไป
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณา
มติท่ปี ระชุม

ก.บ.จ. ไดพิจารณาการขอเปลี่ย นแปลงโครงการตามแผนปฏิบั ติราชการของ
จัง หวั ด ประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2565 กรณีงบประมาณปกติ ตามที่ฝายเลขานุก าร
นาเสนอแลว เห็น วาเปนไปตามหลั กเกณฑการเปลี่ย นแปลงโครงการตามแผนปฏิ บั ติ
ราชการประจาปงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖5-2570 ของจัง หวั ดและกลุมจังหวัด ตามมติ
คณะกรรมการบูรณาการ นโยบายพัฒนาภาค (ก.บ.ภ.) ครั้งที่ 2/2564 เมื่อ วันที่ 14
กรกฎาคม 2564 และเปนไปตามระเบียบที่สานักงบประมาณกาหนด จึงมีมติ เห็นชอบ
การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของโครงการที่ ไมมีผลกระทบตอวัตถุป ระสงคของโครงการ
กิจกรรม หรื อรายการตามแผนปฏิบ ตั ิงานและแผนการใชจายงบประมาณ จานวน 2
โครงการ 2 กิจกรรม ประกอบดวย

6
1. โครงการสงเสริม และพั ฒนาสุข ภาวะของประชาชนทุ ก ชวงวัย กิ จ กรรม
รณรงคปองกัน แ ละแกไขปญหายาเสพติ ด TO BE NUMBER ONE จั ง หวัด จัน ทบุ ร ี
งบประมาณ 120,000 บาท สานักงานสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี เปนหนวยดาเนินการ
2. โครงการสงเสริ มการตลาดสิ น คาเกษตรสูสากล กิจกรรมจัด งานเทศกาล
ของดี เมือ งจัน ท งบประมาณ 2,000,000 บาท สานัก งานเกษตรและสหกรณจั งหวั ด
จันทบุรี เปนหนวยดาเนินการ
ทั้ง นี้ ใหจั ง หวัด จั น ทบุ รี ดาเนิน การตามระเบีย บการบริ หารงบประมาณที่
เกี่ยวของ และรายงานการเปลี่ย นแปลงโครงการดังกลาวให อ.ก.บ.ภ. ภาคตะวันออกเพื่อ
ทราบตอไป
ระเบียบวาระที่ 4.2 การโอนทรัพ ย์สิน โครงการตามแผนปฏิ บั ติร าชการประจาปของจั ง หวั ด ประจาป
งบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2564 และโครงการแกไขและบรรเทาปญหาความ
เดือ ดรอนของประชาชนในพื้นที่ อัน เนื่องมาจากปญหาภัยแลงและอุทกภัยในจั งหวัด
จันทบุรี ประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2562-2563
๑. เรื่องเดิม
1.1 กระทรวงมหาดไทยไดมีหนังสือขอขยายเวลาการอนุมัติยกเวนการปฏิบ ัติ
ตามระเบี ยบกระทรวงการคลั ง วาดวยการจั ด ซื้อ จัด จางและการบริห ารพั ส ดุ ภาครั ฐ
พ.ศ. 2560 ตอคณะกรรมการวินิจฉัย และคณะกรรมการวินิจฉัยไดอนุมัติใหขยายระยะ
เวลาการยกเวนการปฏิบตั ิตามระเบียบฯ ใหแกจัง หวัดและกลุมจังหวัดโอนพัสดุที่ไดจัดหา
โดยใชงบประมาณของจังหวัดหรือกลุมจังหวัดซึ่งเปนพัสดุที่มีคุณภาพดีและยังสามารถใช
งานไดใหกับหนวยงานของรัฐใหแลวเสร็จ ภายในปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไดเปนกรณี
เฉพาะราย ซึ่งจังหวัดไดมีหนังสือแจงสวนราชการเรงรัดใหดาเนินการตรวจสอบทรัพยสิน
โครงการที่เกิดจากการดาเนินโครงการตามแผนปฏิ บัติราชการประจาปของจังหวัดและ
กลุมจังหวัด พรอมทั้งจัดทาแบบรายงานตรวจสอบทรัพยสินและบันทึกขอตกลงการดูแล
และการบารุงรัก ษาทรัพยสินฯ สงใหจังหวัดเพื่อดาเนินการตามขั้นตอนตอไป
1.2 สานั กงานจัง หวัด ไดดาเนินการโอนสิ นทรัพ ยตามมติ คณะกรรมการ
บริหารงานจัง หวัด แบบบูร ณาการ (ก.บ.จ.) ครั้ง ที่ 7/2562 เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม
2562 ที่ยังคงคาง ตั้งแตปงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2562 สรุปดังนี้
สถานะการดาเนินงาน
จานวน (รายการ)
1. รายการครุภัณฑ์
287
1.1 โอนสินทรัพ ยแลว
74
1.2 อยูระหวางการตรวจสอบและจัด ทาบันทึก
213
ขอตกลง
2. รายการที่ดินและสิ่งปลูก สราง
206
2.1 สิ่งปลูกสรางที่ตองขึ้นทะเบียนกับ ธนารักษพื้นที่ฯ
28
(โอนสินทรัพ ยกลับ ไปกลุมจั งหวัดภาคตะวั นออก 1
จานวน 8 รายการ)
2.2 ลงนามบันทึกขอตกลงแลว
30
2.3 โอนกลับกลุมจังหวัดภาคตะวันออก 1
54
2.4 อยูระหวางเสนอบันทึกขอตกลง
67
2.5 อยูระหวางตรวจสอบและจัดทาบันทึกขอตกลง
27
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2. ขอเท็จจริง
สานักงานจั งหวัด ไดตรวจสอบทรัพยสินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจาปของจังหวัด ประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2564 และโครงการแกไขและ
บรรเทาปญหาความเดือดรอนของประชาชนในพื้นที่ อันเนื่องมาจากปญหาภัยแลงและ
อุทกภัย ในจังหวัดจัน ทบุรี ประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2562-2563 ในระบบ GFMIS
ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 ปรากฎวามีร ายการทรัพยสิน ดังนี้
2.1 ทรัพ ยสินโครงการตามแผนปฏิบตั ริ าชการประจาปของจังหวัด ประจาป
งบประมาณ พ.ศ. 2563 – 2564
(1) รายการครุภัณฑ จานวน 18 รายการ
(2) รายการที่ดินและสิ่ง กอสราง จานวน 41 รายการ
2.2 ทรัพยสินที่เกิด จากโครงการแกไขและบรรเทาปญหาความเดือ ดรอน
ของประชาชนในพื้น ที่ อัน เนื่ อ งมาจากปญหาภัย แลงและอุ ทกภั ยในจัง หวัดจั นทบุรี
ประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2562 จานวน 214 รายการ
2.3 ทรัพยสินที่ เกิด จากโครงการบรรเทาปญหาภัยแลงและน้ าทวมในพื้นที่
76 จังหวัดทั่วประเทศ ประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2563 จานวน 46 รายการ
3. ขอระเบียบ/กฎหมาย
หนัง สื อ กระทรวงหมาดไทย ดวนที่ สุด ที่ มท 0212.1/ว 827 ลงวั น ที่
22 พ ฤศจิ กายน 2 561 เรื่ อ ง การขอ อนุ มั ติ ย กเวน การป ฏิ บั ติ ต ามระเบี ย บ
กระทรวงการคลังวาดวยการจัดซื้อ จัดจางและการบริห ารพัส ดุ ภาครัฐ พ.ศ. 2560 กรณี
การโอนครุภัณ ฑที่มีคุณภาพดี
คณะกรรมการวินิจ ฉัยปญหาการจัดซื้อจั ดจางและการบริ หารพั สดุภาครัฐ
ไดพิจ ารณากาหนดแนวทางในการดาเนิน การเกี่ยวกับพัสดุที่จัด หาไดจากการใชจายเงิน
งบประมาณรายจายประจาปของจัง หวัดและกลุมจังหวัดใหเกิด ประโยชนมิตองเสียไป
โดยมีหนวยงานรับผิดชอบที่ชัดเจนเปนผูใชและดูแลทรัพยสินดังกลาว จึงขออนุมัตยิ กเวน
การปฏิบัติตามระเบียบฯ ใหจังหวัดและกลุมจังหวัดโอนพัสดุที่ไดจัดหาโดยใชงบประมาณ
ของจั งหวัดหรื อกลุมจัง หวัด ซึ่งเปนพั สดุที่ม ีคุณ ภาพดีแ ละยัง สามารถใชงานไดใหกับ
หนวยงานของรั ฐ โดยใหคานึง ถึง อานาจหนาที่แ ละความพรอมในการบริหารจัด การ
ทรั พยสิ น ของหนวยงานผู รับ โอนดวย เพื่ อ ใหสอดคลองกับ แผนพัฒ นาจั งหวั ดหรือ
กลุมจังหวัดไดเปนกรณี เฉพาะราย ทั้ง นี้ การโอนพัสดุดังกลาวจะตองไดรับ ความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการบริ หารงานจัง หวัด แบบบูรณาการ (กบจ.) กอนทุก ครั้ ง สาหรับใน
งบประมาณปถัดๆ ไป หากจังหวัดและกลุมจังหวัดมีความประสงคที่จะโอนพัสดุคุณ ภาพดี
ใหจั งหวัด และกลุ มจัง หวั ดขออนุมัติ ย กเวนหรื อผอนผัน การไมปฏิ บั ติต ามระเบีย บฯ
ตอคณะกรรมการวิ นิ จ ฉั ย โดยใหชี้ แ จงเหตุ ผ ลความจาเปนพรอมเอกสารหลั ก ฐาน
ที่เกี่ยวของเพื่อ ประกอบการพิจารณาเปนรายกรณีๆ ไป
4. ขอพิจารณา
ฝายเลขานุ ก ารตรวจสอบแลว เพื่อ ใหการโอนทรัพ ยสิ น โครงการตาม
แผนปฏิบัติ ราชการประจาปของจังหวั ด ประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2563 – 2564
แล ะโ ครงก ารแ กไขและบรรเทา ปญ หาความเดื อ ดรอน ของป ระชาชนในพื้ น ที่
อัน เนื่อ งมาจากปญหาภั ยแลงและอุ ทกภัย ในจั งหวัด จัน ทบุ รี ประจาปงบประมาณ
พ.ศ. 2562-2563 ใหกับสวนราชการหรื อหนวยงานที่ป ระสงครับโอนทรั พยสินเปนไป
ดวยความเรียบรอย มีหนวยงานรับผิดชอบชัดเจนในการบริหารจัดการ บารุงรักษาดูแ ล
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และใชประโยชนสินทรัพ ยนั้น จึง เห็นควรใหความเห็นชอบการโอนสิ น ทรัพยดังกลาว
ตามขอ 2 อนึ่ง สาหรับ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2565 กระทรวงมหาดไทยอยูระหวางขอ
อนุ มั ติย กเวนหรื อ ผอนผั น การไมปฏิบั ติ ตามระเบี ยบฯ ตอคณะกรรมการวินิ จ ฉั ย
และจะแจงใหจัง หวัดทราบในโอกาสตอไป ทั้งนี้ ฝายเลขานุการจะดาเนิน การตามขั้นตอน
การโอนทรัพยสินและระเบียบกฎหมายที่เกีย่ วของโดยเครงครัดตอไป
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณา
มติทปี ระชุม

ก.บ.จ. ไดพิจ ารณาการโอนทรัพยสินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจาป
ของจังหวัด ประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2564 และโครงการแกไขและบรรเทา
ปญหาความเดือดรอนของประชาชนในพื้นที่ อันเนื่องมาจากปญหาภัยแลงและอุทกภัยใน
จั งหวัด จัน ทบุร ี ประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2562-2563 แลว จึ งมีม ติ เห็ นชอบใน
หลัก การการโอนทรัพยสินที่เกิดจากการใชจายงบประมาณของจังหวัด ดังนี้
1. ทรัพยสินโครงการตามแผนปฏิบั ติร าชการประจาปของจั งหวั ด ประจาป
งบประมาณ พ.ศ. 2563 – 2564
(1) รายการครุภัณฑ จานวน 18 รายการ
(2) รายการที่ดินและสิ่ง กอสราง จานวน 41 รายการ
2. ทรัพ ยสินที่เ กิด จากโครงการแกไขและบรรเทาปญหาความเดือ ดรอนของ
ประชาชนในพื้นที่ อันเนื่องมาจากปญหาภัยแลงและอุทกภัย ในจังหวัดจันทบุ รี ประจาป
งบประมาณ พ.ศ. 2562 จานวน 214 รายการ
3. ทรัพยสิน ที่เกิดจากโครงการบรรเทาปญหาภัย แลงและน้าทวมในพื้นที่ 76
จังหวัดทั่วประเทศ ประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2563 จานวน 46 รายการ
ทั้งนี้ ใหจังหวัด ดาเนินการตามขั้นตอนการโอนสินทรัพยและระเบียบกฎหมายที่
เกี่ยวของโดยเครงครัดตอไป
ระเบียบวาระที่ 4.3 การขอปรับ ปรุง รายละเอียดโครงการภายใตแผนพั ฒนาจังหวั ด พ.ศ. 2566 - 2570
และแผนปฏิบตั ิราชการประจาปของจั งหวัด ประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2566
1. เรื่องเดิม
1.1 มติคณะกรรมการบูรณาการนโยบายพัฒนาภาค (ก.บ.ภ.) ในการประชุมครั้ง
ที่ 2/2564 เมื่ อวันที่ 14 กรกฎาคม 2564 เห็นชอบ (1) นโยบาย หลักเกณฑ และวิธกี าร
จั ดทาแผนพัฒนาจังหวัดและกลุมจั งหวัด ประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570
(2) หลัก เกณฑการจัดทาแผนปฏิบั ติร าชการประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570
ของจังหวัดและกลุมจังหวัด โดยกาหนดใหจังหวัดและกลุมจังหวัดจั ดทาแผนพัฒนาจังหวัด
และกลุ มจังหวั ด (พ.ศ. 2566 – 2570) สงใหฝายเลขานุ การคณะกรรมการบูรณาการ
นโยบายพัฒนาภาค ภายในเดือนกันยายน 2564
1.2 คณะกรรมการบริ หารงานจังหวัดแบบบู รณาการจั งหวัดจันทบุรี (ก.บ.จ.
จันทบุรี) ในคราวประชุมครั้งที่ 7/2564 เมื่อวั นที่ 13 กันยายน 2564 ไดมีมติเห็นชอบ
แผนพัฒนาจังหวัด (พ.ศ. 2566 – 2570) และแผนปฏิบัติราชการประจาปของจังหวัด
ประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2566 และจังหวัดไดจัดสงใหทีมบูร ณาการกลางเรียบรอยแลว
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2. ขอเท็จจริง
2.1 เนื่องจากสานักงานจั งหวัดไดตรวจสอบโครงการตามแผนปฏิบ ัติราชการ
ประจาปของจัง หวัด ประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2566 ตามคาแนะนาของกองจัดทา
งบประมาณเขตพื้ นที่ 3 แลว พบวา มีโครงการที่ไมเปนไปตามหลักเกณฑของคณะกรรมการ
บูรณาการนโยบายพัฒนาภาค (ก.บ.ภ.) ขอ 7 โครงการตองไมเปนภารกิจขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น จานวน 2 โครงการ 4 กิจกรรม ดังนี้
(1) โครงการพั ฒ นาแหลงน้ าและระบบกระจายน้ าเพื่ อ การเกษตร
งบประมาณ 20,700,00 ประกอบดวย 3 กิจกรรม
(1.1) กิ จ กรรมขุด สระเก็ บ กั ก น้ าทุ งหนองยาว ตาบลอางคี รี
อาเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี งบประมาณ 6,000,000 บาท โครงการชลประทานจั นทบุรี
เปนหนวยดาเนินการ
(1.2) กิ จ กรรมกอสรางแกมลิ ง หนองทาจุ ก ตาบลกระแจะ
อาเภอนายายอาม จังหวัดจัน ทบุรี งบประมาณ 9,700,000 บาท โครงการชลประทาน
จันทบุร ี เปนหนวยดาเนินการ
(1.3) กิ จ กรรมขุ ดลอกอางเก็ บ น้ าบานแกลง ตาบลวั งแซม
อาเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี งบประมาณ 5,000,000 บาท โครงการชลประทานจั นทบุรี
เปนหนวยดาเนินการ
(2) โครงการยกระดับ เศรษฐกิ จชายแดนดานจั งหวั ดจันทบุ รี กิ จกรรม
ยกระดับมาตรฐานการใหบริการดานถาวรบานผักกาด ตาบลคลองใหญ อาเภอโปงน้ารอน
จั งหวัด จั น ทบุ รี ภายใตมาตรการควบคุ มโรคตามที่ ทางราชการกาหนด งบประมาณ
1,800,000 บาท สานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดจันทบุรี เปนหนวยดาเนินการ
ประกอบกับสานักงานพาณิชยจั งหวัดจันทบุรี ไดประสานขอแกไขรายละเอียดงบประมาณให
มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น จานวน 2 โครงการ 2 กิจกรรม ดังนี้
(1) โครงการยกระดั บเศรษฐกิ จชายแดนดานจังหวัดจันทบุร ี กิจ กรรม
ยกระดับศักยภาพบุคลากรดานการคาระหวางประเทศสู สากล งบประมาณ 188,300 บาท
(2) โครงการสงเสริมการคา การลงทุนและการประชาสัมพันธเพื่อสรางและ
ขยายตลาดการคากับประเทศเพื่อนบาน กิจกรรมยกระดั บตลาดการคาชายแดนของจันทบุรี
ใหเปนศูนยกลางการคาชายแดนกับประเทศเพื่อนบาน งบประมาณ 6,714,300 บาท
2.2 สาหรับโครงการที่เปนภารกิจถายโอนใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น สานักงาน
จัง หวัดไดประสานหนวยงานที่ เกี่ ยวของจัดทากิจกรรมภายใตโครงการพั ฒนาแหลงน้ าและ
ระบบกระจายน้ าเพื่อการเกษตร เพิ่มเติม ซึ่งโครงการชลประทานจันทบุรีไดจัดทาโครงการ/
กิจกรรมเพิ่มเติม จานวน 3 กิจกรรม งบประมาณ 18,400,000 บาท ดังนี้

(1) กิ จ กรรมขุ ด ลอกอางเก็ บ น้ าคลองศาลทราย ตาบลคลองพลู
อาเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี งบประมาณ 3,200,000 บาท
(2) กิจ กรรมขุดลอกอางเก็บน้ าคลองพระพุท ธ ตาบลทับ ไทร อาเภอ
โปงน้ารอน จังหวัดจันทบุรี งบประมาณ 7,300,000 บาท
(3) กิ จ กรรมขุ ด ลอกอางเก็บ น้ าคลองประแกต ตาบลพวา อาเภอ
แกงหางแมว จังหวัดจันทบุรี งบประมาณ 7,900,000 บาท

ซึ่งกิจกรรมดังกลาวยังไมไดบรรจุในแผนพัฒนาจังหวัด (พ.ศ. 2566 - 2570)
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3. ขอพิจารณา
ฝายเลขานุการไดตรวจสอบและพิ จารณาแลว ดังนี้
3.1 เนื่ องจากจั งหวัดจันทบุรี จัดทาแผนพัฒนาจั งหวั ด (พ.ศ. 2566-2570)
และได จั ดสงใหที มบู ร ณาการกลาง ภายในเดื อ นกั นยายน 2564 แลว และโครงการ
ตามขอ 2.2 ฝายเลขานุก ารไดตรวจสอบแลวพื้นที่ด าเนินการแลวไมเปนภารกิจขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น ซึ่งเปนไปตามหลั กเกณฑของ ก.บ.ภ. ประกอบกั บ โครงการ/กิจกรรม
ดังกลาวมีความสอดคลองและเชื่อมโยงแนวทางการพัฒ นาจังหวั ด รวมทั้งผลลั พธที่เกิดขึ้น
เปนประโยชนกับพื้นที่จังหวัดจันทบุรี จึงควรใหความเห็นชอบนาโครงการ/กิจกรรมดังกลาว
บรรจุเขาแผนพัฒนาจังหวัด (พ.ศ. 2566 – 2570) เพิ่มเติม
๒. เห็ นชอบโครงการตามแผนปฏิ บั ติ ราชการประจาปของจั งหวั ด ประจาป
งบประมาณ พ.ศ. 2566 จานวนทั้ งสิ้น 15 โครงการ 61 กิ จ กรรม งบประมาณ
446,435,200 บาท ดังนี้
ประเด็นการพัฒนา

โครงการ
(จานวน)

งบประมาณ
(บาท)

ประเด็นการพัฒนาที่ 1 ยกระดับศักยภาพการผลิต แปรรูป
และเปนศูนยรวบรวมและกระจายสินคาเกษตรที่มมี ูลคาสูง
และเปนมิตรตอสิ่ งแวดลอม
ประเด็นการพัฒนาที่ 2 ยกระดับขีดความสามารถ
อุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ รวมทั้งผลิตภัณฑ
ชุมชน ใหมีมลู คาสูงตามอัตลักษณของจังหวัดจันทบุร ี

5 โครงการ
19 กิจกรรม

48,579,200

1 โครงการ
3 กิจกรรม

8,501,400

ประเด็นการพัฒนาที่ 3 ยกระดับพื้นที่เศรษฐกิจชายแดนให
ไดมาตรฐาน มีมลู คาทางเศรษฐกิจและความปลอดภัยสูง
ประเด็นการพัฒนาที่ 4 ยกระดับศักยภาพการทองเที่ยว และ
ผลิตภัณฑทองถิ่น ที่เนนคุณคา อัตลักษณ และความยั่งยืน
ประเด็นการพัฒนาที่ 5 พัฒนาสภาพแวดลอมเมืองและพื้นที่
ชนบทใหมีความเหมาะสมสาหรับอยูอาศัยและพักผอน ควบคู
กับการยกระดับคุณภาพชีวติ ของประชาชนทุกชวงวัย
คาใชจายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ

3 โครงการ
6 กิจกรรม
2 โครงการ
12 กิจกรรม
4 โครงการ
21 กิจกรรม

89,072,600

รวมทั้งสิ้น

15 โครงการ
61 กิจกรรม

1

41,611,800
249,670,200
9,000,000
446,435,200

จึงเสนอที่ประชุมเพื่ อโปรดพิจารณา
มติที่ประชุม

ก.บ.จ. ไดพิจารณาตามที่ฝายเลขานุการไดนาเสนอแลว จึงมีมติดังนี้
1. โครงการดังกลาวมีความสอดคลองและเชื่อ มโยงกับ แนวทางการพัฒ นาจัง หวัด
รวมทั้ง ผลลั พธที่เกิด ขึ้นเปนประโยชนกับ พื้น ที่ จั งหวั ดจั นทบุรี จึง เห็ นชอบนาโครงการ
ดังกลาวบรรจุเขาแผนพัฒนาจังหวัด (พ.ศ. 2566 – 2570) เพิ่มเติม ตามที่ฝ ายเลขานุก าร
เสนอ
2. เห็ น ชอบโครงการตามแผนปฏิ บั ติ ราชการประจาปของจั งหวั ด ประจาป
งบประมาณ พ.ศ. 2566 จานวนทั้ ง สิ้ น 15 โครงการ 61 กิ จ กรรม งบประมาณ
446,435,200 บาท ตามที่ฝายเลขานุก ารเสนอ
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3. มอบหมายใหฝายเลขานุการตรวจสอบรายละเอียดโครงการ/กิจ กรรมอีกครั้ง
และนาเสนอใหผูวาราชการจังหวัดจันทบุรเี ห็นชอบ เพื่อสงใหทีมบูรณาการกลางพิจ ารณา
ใหความเห็นชอบตอไป
ระเบียบวาระที่ 5

วาระอื่น ๆ
เรื่องการจัดงานมหานครผลไม
นายชายพงษ์ นิยมกิจ ประธานหอการคา ไดแจงตอที่ประชุมวา สืบเนื่องจากการ
ประชุ ม ก.บ.จ. ที่ ผ านมาไดประชาสัม พันธการจัดงานมหานครผลไม (fruit Innovation Fair
2021 ) โดยกาหนดจัดงานในวันที่ 10-12 ธันวาคม 2564 ณ โรงแรมนิวแทรเวิลลอรจ นั้น
ขอแจงความคืบหนาในการจัดงานดังกลาว มีดังนี้
1. มี การประชุ มหารือ การสงเสริ มการค า การลงทุ น เสนทางระเบี ยงผลไมภาค
ตะวันออกบนเสนทางเชื่อมโยง CVTEC – One Belt One Road
2. มีการกาหนดมาตรการภายในงานภายใตมาตรการการปองกันการแพรระบาด
โควิด-19 โดย
1.1 สถานที่จัดงานผานการตรวจรับรองความปลอดภัยตามมาตรฐานทางดาน
สาธารณสุข SHA
1.2 ผูจั ดงานและสถานที่จ ัดงานจัดใหพนั ดงานทุกคนไดรับวัคซี นครบตาม
เกณฑ มีการคัดกรองความเสี่ยงโดยตรวจแอนติเจน (Antigen Test Self-Test Kits : ATK) กอน
วันจัดงานอยางนอย 72 ชั่วโมง
1.3 ผูเขารวมงาน ตองผานการตรวจสอบประวัติ ความเสี่ยงหรือมีหลักฐาน
การรับวั คซีนครบตามเกณฑ และตองปฏิบัตยิ ึดหลั ก DMHTA อยางเครงครัด ซึ่งประกอบดวย
D-Distancing การเวนระยะหาง, M-Mask Wearing สวมหนากาก,H-Hand Washing ลางมื อ
บอย ๆ, T-Testing Temperature ตรวจอุณหภูมิกอนเขางาน, และ A-Application เช็คอินโดย
ใชแอปพลิเคชันไทยชนะ รวมถึงการประเมินอาการระหวางและหลังการเขารวมงาน อยางนอย
14 วัน
3. การประชาสัมพันธการจัดงาน โดยจัดทาปายประชาสัมพันธ และจัดทาเพจ “Fruit
Innovation Fair 2021 (FIF)” ผลไมไทย กาวใหมหลังโควิด

มติที่ประชุม
เลิกประชุ มเวลา

รับทราบ
15.30 น.
(นางสาวฐานิตา รามันจิตร)
พนักงานวิเคราะหนโยบายและแผน
สานักงานจังหวัดจันทบุร ี
ผูจดรายงานการประชุม
(นางชณิตา นามวงษ)
ผูอานวยการกลุมงานยุทธศาสตรและขอมูลเพื่อการพัฒนาจัง หวัด
สานักงานจังหวัดจันทบุร ี
ผูชวยเลขานุการ/ผูตรวจรายงานการประชุม

