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รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหารงานจังหวัด แบบบูรณาการจังหวัดจัน ทบุร ี (ก.บ.จ.จัน ทบุรี)
ครั้งที่ 1/2565
เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2565
ณ หองประชุม 2 ศาลากลางจังหวัดจันทบุรี
----------------------------------คณะกรรมการ ก.บ.จ. ผู เขาประชุม จานวน 34 คน
1. นายอลงกรณ แอคะรัจน
รองผูวาราชการจังหวัด จันทบุร ี
ประธาน
2. นายนิเวศน หาญสมุทร
รองผูวาราชการจังหวัดจันทบุร ี
3. พ.ต.อ.กัมพล ลีลาประภาภรณ (แทน) ผูบังคับ การตารวจภูธรจังหวัดจันทบุรี
4. นางสาวธิติกมล สุขเย็น
(แทน) ปลัดจังหวัดจันทบุรี
5. นางปนัดดา ทองศรี
คลังจังหวัดจันทบุรี
6. นางสาวธารารัตน โพธิ์ศรี
เกษตรและสหกรณจังหวัดจันทบุรี
7. นายนคร บุตรดีวงศ
พาณิชยจังหวัด จันทบุร ี
8. นายธนศร ดอกเดื่อ
ทองเที่ยวและกีฬาจังหวัดจันทบุรี
9. นายนันทะยา จีระศฤง
(แทน) นายแพทยสาธารณสุข จังหวัด จันทบุรี
10. นายอานาจ เชิงไว
แรงงานจังหวัดจันทบุรี
11. นางสาวธมน สัตธรรม
(แทน) ผูอานวยการสานักงานทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม
จังหวัดจันทบุรี
12. นายสุวรรณ เจริญพร
โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดจันทบุรี
13. นายคมกฤต ดีจงั วิภาต
ผูอานวยการแขวงทางหลวงจันทบุรี
14. นายวุฒิชัย นรสิงห
ผูอานวยการโครงการชลประทานจันทบุรี
15. นายรังสิต วัชรกุลธรไทย
(แทน) ผูจัดการการไฟฟาสวนภูมิภาคจังหวัดจันทบุรี
16. นางสาวเสาวนีย คนกลา
ผูอานวยการสานักงานการทองเที่ยวแหงประเทศไทย
สานักงานจันทบุรี
17. ผศ.ดร.วยากร อุดมโภชน
(แทน) อธิการบดีมหาวิทยาลัย ราชภัฎราไพพรรณี
18. นายวิศิษฎ ลี้ศิรวิ ัฒนกุล
(แทน) รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา ฝายวิทยาเขตจันทบุรี
19. นางสาวสมัญญา พิมพาลัย
(แทน) รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชคงตะวันออก
วิทยาเขตจันทบุรี
20. นายวิทวัช ดานจากัด
ผูจัดการศูนยใหบริ การ SME ครบวงจรจังหวัดจันทบุรี
21. นายวัน ทิต ตั้งรักษาสัตย
(แทน) นายกองคการบริหารสวนจังหวัดจันทบุรี
22. นายพยับ สมใจนึก
(แทน) นายกเทศมนตรีเมืองจันทบุรี
23. นายประยุทธ วาสนาวิน
นายกเทศมนตรีตาบลเกาะขวาง
24. นายมณเฑียร วานิชศรี
นายกเทศมนตรีตาบลพลับพลา
25. นางสาวบุศรินทร ฉุยฉาย
(แทน) นายกเทศมนตรีมะขามเมืองใหม
26. นายศรชัย รัตนศรี
(แทน) นายกองคการบริหารสวนตาบลขุนซอง
27. ดร.รัฐวิทย ตั้งเกียรติพชร
นายกสมาคมการคาและการทองเที่ยวชายแดนไทย - กั มพูชา
จังหวัดจันทบุรี
28. นางสาวอภิรดี ศิริวิจิตรกุล
ที่ ปรึกษาสมาคมสงเสริมการทองเที่ยวจันทบุรี
29. ร.ต.ต.ปญญวัฒน กระทุมเขต นายกสมาคมพหุพาคีพฒ
ั นาประชาสังคมจันทบุรี
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30. นายสัญญา ปรัชญสุนทร
31. นายธิติ เอกบุญยืน
32. นายสุรพันธ ศิลปสุวรรณ
33. นางชณิตา นามวงษ

(แทน) ประธานหอการคาจังหวัดจันทบุรี
ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดจันทบุรี
หัวหนาสานักงานจังหวัดจันทบุร ี
กรรมการ/เลขานุการ
ผูอานวยการกลุมงานยุทธศาสตรและขอมูล
ผูชวยเลขานุการ
เพื่อการพัฒนาจังหวัด สานักงานจังหวัดจันทบุรี
34. นางสาวฐานิตา รามันจิตร
(แทน) นักวิเคราะหนโยบายและแผน
ผูชวยเลขานุการ
สานักงานจังหวัดจันทบุร ี
คณะกรรมการ ก.บ.จ. ผู ไมมาประชุม จานวน 7 คน
1. นายสุธี ทองแยม
ผูวาราชการจังหวัดจันทบุร ี
ติดราชการ
2. นายสุพ จน ภูตเิ กีย รติขจร
รองผูวาราชการจังหวดจันทบุร ี
ติดราชการ
3. ผูจัดการการประปาสวนภูมิภาคสาขาจัน ทบุรี
4. นายกองคการบริห ารสวนตาบลปะตง
5. นายกองคการบริหารสวนตาบลเทพนิมิต
6. นายธีระ วงษเจริญ ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดจันทบุรี
7. นายกฤติเดช อยูรอด ประธาน Young Smart Farmer จันทบุรี
เริ่มประชุม เวลา

13.30 น.
เมื่อคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูร ณาการจัง หวั ดจันทบุรี (ก.บ.จ.จันทบุรี)
มาครบองคประชุม แลว ประธานไดกลาวเปดการประชุม และดาเนินการตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้
ระเบียบวาระที่ 1

เรื่องประธานแจงที่ประชุมทราบ
เนื่ องดวยผู วาราชการจั งหวั ดจันทบุรี ประธานคณะกรรมการบริหารงานจัง หวัด
แบบบูรณาการจังหวั ดจันทบุรี (ก.บ.จ.จันทบุร)ี ติดภารกิจจึงไดมอบหมายใหผม นายอลงกรณ
แอคะรัจน รองผูวาราชการจังหวัดจันทบุรี เปนประธานการประชุม ก.บ.จ. ในวันนี้
จั งหวัดจั นทบุรีไดรับ จั ดสรรงบประมาณตามพระราชบัญ ญั ติงบประมาณรายจาย
ประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2565 แผนงานยุ ท ธศาสตรสงเสริ มการพัฒ นาจั ง หวั ด และ
กลุมจังหวัด แบบบูรณาการ จานวน 8 โครงการ 11 กิจกรรม และ 1 รายการคาใชจายในการ
บริหารงานจังหวั ดแบบบูรณาการ งบประมาณรวม 169,380,100 บาท และจังหวัดไดแจง
สวนราชการที่เปนหนวยดาเนินการภายใตแผนปฏิบัติราชการประจาปของจั งหวัด ประจาป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕65 ตรวจสอบความพรอมของโครงการฯ ตามที่ ไ ดรั บ แจงจาก
สานักงบประมาณและดาเนินการตามแนวทางที่จงั หวัดกาหนด
เนื่ องจากหนวยดาเนิ นการภายใตแผนปฏิบัติ ราชการประจาปของจังหวัด ประจาป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕65 ไดแจงความประสงคขอยกเลิ กโครงการและขอเปลี่ ยนแปลง
รายละเอี ยดของโครงการตามแผนปฏิบ ั ติราชการประจาปของจั งหวัด ประจาปงบประมาณ
พ.ศ. 2565 ประกอบกับจังหวัดไดตรวจสอบเงิ น เหลื อจายจากการจัดซื้อจั ดจางปรากฎวา
มีจานวน 4,872,000 บาท จึงไดเชิ ญ ก.บ.จ.จันทบุรี ประชุมในวันนี้ เพื่อพิ จารณาใหความ
เห็ น ชอบการเปลี่ ย นแปลงโครงการตามแผนปฏิ บั ติ ร าชการประจาปของจั งหวั ด กรณี
งบประมาณปกติ และกรณีงบประมาณเหลือจาย ดังกลาว

มติที่ประชุม

รับทราบ
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ระเบียบวาระที่ 2

เรื่องรับรองรายงานการประชุม
ตามที่จงั หวัดจันทบุ รีไดจัดประชุมคณะกรรมการบริ หารงานจังหวั ดแบบบูรณาการ
จั งหวั ดจั น ทบุ รี (ก.บ.จ.จั น ทบุ รี ) ครั้ งที่ 9/2564 เมื่ อวั นที่ 18 พฤศจิ ก ายน 2564
ณ หองประชุม 2 ศาลากลางจังหวัดจันทบุรี นั้น
ฝายเลขานุ การฯ ไดจั ดทารายงานการประชุมดั งกลาวเรี ยบรอยแลว จานวน
11 หนา ทั้ งนี้ หากคณะกรรมการฯ มีขอแกไขขอใหแจงที่ประชุมทราบเพื่อแกไข/ปรับปรุ ง
และใหการรับรองรายงานการประชุ มฯ ตอไป
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณารับ รองรายงานการประชุม

มติที่ประชุม

ก.บ.จ. พิจ ารณาแลว มีม ติใหแกไขรายงานการประชุม ก.บ.จ. ครั้งที่ 9/256๔
ในวาระที่ 4.2 การโอนทรัพยสินโครงการตามแผนปฏิบั ติราชการประจาปของจั งหวัด
ประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2564 และโครงการแกไขและบรรเทาปญหาความ
เดือดรอนของประชาชนในพื้ นที่ อั นเนื่ องมาจากปญหาภั ยแลงและอุทกภัยในจังหวัด
จันทบุรี ประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2562-2563 ดังนี้
ก.บ.จ. ไดพิจ ารณาการโอนทรัพย์ สิน โครงการตามแผนปฏิบ ัติร าชการประจาป
ของจัง หวัด ประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2564 และโครงการแกไขและบรรเทา
ปญหาความเดือดรอนของประชาชนในพื้นที่ อัน เนื่องมาจากปญหาภัยแลงและอุทกภัยใน
จังหวัดจันทบุรี ประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2562-2563 แลว จึงมีมติ ดัง นี้
1. เห็นชอบในหลักการการโอนทรั พย์สินที่เกิ ดจากการใชจายงบประมาณของ
จั ง หวั ด ทรั พ ย์ สิ น โครงการตามแผนปฏิ บัติ ร าชการประจาปของจัง หวัด ประจาป
งบประมาณ พ.ศ. 2563 – 2564
(1) รายการครุภัณฑ์ จานวน 18 รายการ
(2) รายการที่ดินและสิ่ง กอสราง จานวน 41 รายการ
2. สาหรับ ทรัพย์สิน ที่เกิดจากโครงการแกไขและบรรเทาปญหาความเดือดรอน
ของประชาชนในพื้ น ที่ อัน เนื่ องมาจากปญหาภัย แลงและอุทกภัยในจัง หวัดจั น ทบุรี
ประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2562 และโครงการบรรเทาปญหาภัยแลงและน้าทวมใน
พื้น ที่ 76 จังหวัดทั่วประเทศ ประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2563 เนื่องจากยังไมมีแนวทาง
ปฏิบัตทิ ่ชี ัดเจนวาใหเปนอานาจของ ก.บ.จ. ในการพิจารณาเห็ นชอบการโอนทรัพย์สิน
ดังกลาว เมื่ อมีแนวทางปฏิบัติห รื อหนังสือ แจงอยางเปนทางการแลว ใหฝายเลขานุก าร
เสนอตอที่ประชุม ก.บ.จ. ใหความเห็นชอบในครั้งตอไป
3. ใหฝายเลขานุก าร รายงานการโอนทรัพย์สิน ที่เกิดจากการใชจายงบประมาณ
ของจังหวัดให ก.บ.จ. ทราบในวาระสืบเนื่องในการประชุมครั้งตอไป
ทั้งนี้ ใหจั งหวั ดดาเนินการตามขั้นตอนการโอนสิ นทรัพย์และระเบียบกฎหมาย
ที่เกี่ยวของโดยเครงครัดตอไป
และเมื่ อ ฝายเลขานุก ารฯ ไดดาเนิ น การแกไขรายงานการประชุ ม ขางตน
เรียบรอยแลว จึงมีมติรับรองรายงานการประชุม ก.บ.จ. ครั้ง ที่ 9/256๔ ตอไป
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ระเบียบวาระที่ 3
เรื่องเพื่อทราบ
ระเบียบวาระที่ 3.1 มาตรการเรงรัดการเบิ กจายงบประมาณและการใชจายภาครัฐ ประจาปงบประมาณ
พ.ศ. 2565
คณะรั ฐ มนตรีไดมีม ติ เมื่ อ วั น ที่ 21 ธั น วาคม 2564 รับทราบผลการประชุ ม
คณะกรรมการติ ดตามเรงรัดการเบิกจายงบประมาณและการใชจายภาครัฐ ครั้งที่ 3/2564
เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2564 เกี่ยวกับมาตรการเรงรัดการเบิกจายงบประมาณและการใช
จายภาครัฐ ประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดังนี้
1. กาหนดเปาหมายการเบิกจายงบประมาณและการใชจายภาครั ฐ ปงบประมาณ
พ.ศ. 2565 เพื่ อใหสวนราชการดาเนิ นการใหสอดคลองกั บเปาหมายในภาพรวมของ
ประเทศ ดังนี้
รวม
ไตรมาส 1
ไตรมาส 2
เบิกจาย ใชจาย เบิกจาย ใชจาย เบิกจาย ใชจาย
30.00
34.08
21.00
22.16
ภาพรวม
93.00
100
34.00
35.33
23.00
20.45
รายจายประจา 98.00
100
13.00
28.96
16.00
29.19
รายจายลงทุน 75.00
100
รายการ

ไตรมาส 3
เบิกจาย ใชจาย
21.00
22.00
17.00

25.50
25.98
23.50

ไตรมาส 4
เบิกจาย ใชจาย
21.00
19.00
29.00

18.26
18.24
18.35

2. ใหหนวยรับ งบประมาณดาเนิ นการตามหนังสื อสานั ก งบประมาณ ดวนที่สุด
ที่ นร 0702/ว 134 ลงวันที่ 8 กันยายน 2564 เรื่องการจัดทาแผนการปฏิบตั ิงานและ
แผนการใชจายงบประมาณ และการอนุ มั ติเงิ นจั ด สรรงบประมาณรายจายประจาป
งบประมาณ พ.ศ. 2566
สาหรั บหนวยงานที่มีเงินกันไวเบิ กเหลื่อ มป ใหเรงรัดเงินกัน ไวเบิกเหลื่อ มป
โดยเร็ว กรณี ที่หนวยรับงบประมาณไดกอหนี้ผู กพัน ไวกอนสิ้นปงบประมาณและไมสามารถ
เบิ กจายเงิ นจากคลั งภายในปงบประมาณ ใหขยายเวลาขอเบิ กเงินจากคลั งอีก ไมเกิน 6
เดือนของปงบประมาณถัดไป เวนแตมีความจาเปนตองขอเบิ ก เงินจากคลังภายหลั งเวลา
ดังกลาว ขอใหทาความตกลงกับกระทรวงการคลังเพื่อขยายเวลาออกไปอีก ไมเกิน 6 เดื อน
(พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561)
3. กาหนดเปาหมายการเบิกจายงบลงทุนของรั ฐวิสาหกิ จไมนอยกวารอยละ 95
ของกรอบวงเงิ นที่ไ ดรับอนุ มัติเบิ กจายงบลงทุนตามมติ คณะรัฐมนตรี โดยใหรัฐวิส าหกิ จ
ปรับปรุงงบลงทุนระหวางป 2565 ใหแลวเสร็จภายในไตรมาสแรก และปรับแผนการลงทุน
ใหสามารถเบิกจายไดเร็ วขึ้นในชวงไตรมาส 1 และ 2 ของป (Front-Loaded) รวมทั้งเรงรัด
การเบิกจายงบลงทุน ใหเปนไปตามเปาหมาย
4. การเบิกจายเงิ นตามพระราชกาหนดใหอานาจกระทรวงการคลังกูเงินเพื่ อแกไข
ปญหาเศรษฐกิจและสังคม จากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพิ่มเติ ม พ.ศ.
2564 (กรอบวงเงิน 5 แสนลานบาท) ใหหนวยงานเจาของโครงการที่ไดรับอนุมัติใหใชเงินกู
ตามพระราชกาหนดใหอานาจกระทรวงการคลั งกู เงิ นฯ เพิ่ มเติม พ.ศ. 2564 เรงดาเนิน
โครงการใหแลวเสร็จตามกรอบระยะเวลาที่ไดรับอนุ มตั ิ จากคณะรั ฐมนตรี สาหรับโครงการที่
คณะกรรมการกลั่นกรองการใชจายเงิน กู (คกง.) เห็นชอบใหยกเลิกควรเรงคืนกรอบวงเงิน
เหลื อจายเพื่อใหกระทรวงการคลังสามารถสรุปกรอบวงเงินคงเหลื อและนามาบริหารจัดการ
เงินกูใหมีประสิทธิภาพสูงสุดตอไป
มติที่ประชุม

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดทราบ
รับทราบ
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ระเบียบวาระที่ 3.2 ผลการดาเนิ นงานและผลการเบิ กจายงบประมาณตามแผนปฏิบัต ิ ร าชการประจาป
งบประมาณ พ.ศ. 2565 ของจังหวัด
1. ผลการดาเนิ นโครงการตามแผนปฏิบั ต ิราชการประจาปงบประมาณ พ.ศ.
2565 ของจังหวัดจันทบุรี ณ วันที่ 14 มกราคม 2565 สรุปไดดังนี้
รายการ
โครงการ กิจกรรม
1. งบประมาณตาม พ.ร.บ.
8
11
2. รายการคาใชจายในการบริ หารงานจั งหวัด
1
แบบบูรณาการ
รายการ
3. อนุมัติโครงการตาม พ.ร.บ.
7
9
4. ยกเลิกโครงการ/กิจกรรม
1
1
5. การใชจายงบประมาณโครงการตาม พ.ร.บ.
2
6
6. การโอนเปลี่ยนแปลงโครงการ
6.1 อนุมัติโครงการแลว
6.2 จายคา K
7. ยอดเงินเหลือจาย ณ วันที่ 14 ม.ค. 65
-

งบประมาณ
160,380,100
9,000,000
159,920,000
5,460,100
128,928,0 00
4,872,000

1.1 รายจายลงทุ น งบประมาณรวม 154,260,100 บาท มี หนวยงาน
รับผิดชอบประกอบดวย
จานวนโครงการ/
กิจกรรม
1. แขวงทางหลวงจันทบุรี
3 โครงการ
3 กิจกรรม
2. แขวงทางหลวงชนบท
3 โครงการ
จันทบุรี
3 กิจกรรม
3. โครงการชลประทาน
1 โครงการ
จันทบุรี
1 กิจกรรม
4. สนง.ทรัพยากรธรรมชาติ
1 โครงการ
และสิ่งแวดลอมจังหวัด
1 กิจกรรม
จันทบุรี
หนวยดาเนินการ

ผลการดาเนินงาน
- ลงนามสัญญาแลวทั้ง 3 กิจ กรรม
- เบิกจายลวงหนา 15 % จานวน 2 กิจกรรม
- ลงนามสัญญาแลวทั้ง 3 กิจกรรม
- เบิกจายลวงหนา 15 % จานวน 3 กิจกรรม
- อยูระหวางรายงานขอซื้อขอจาง และขออนุญ าต
ใชพื้นที่
**ขอยกเลิกโครงการ

1.2) รายจายประจา งบประมาณรวม 6,120,000 บาท มี ห นวยงาน
รับผิดชอบประกอบดวย
จานวนโครงการ/
กิจกรรม
1. สานั ก งานสาธารณสุ ข
1 โครงการ
จังหวัดจันทบุรี
1 กิจกรรม
2. สานักงานพาณิ ชยจังหวัด
1 โครงการ
จันทบุรี
1 กิจกรรม
๓. สานักงานเกษตรและ
1 โครงการ
สหกรณจังหวัดจันทบุรี
1 กิจกรรม
หนวยดาเนินการ

ผลการดาเนินงาน
อนุ มัติ โครงการแลว รอการจัดสรรงบประมาณ
เนื่องจากมีแผนดาเนินการในไตรมาสที่ 3
**ขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดกิจกรรม
อนุมัติโครงการแลว อยูระหวางเตรียมการจัดซื้อจัด
จาง และจะกาหนดจัดกิจกรรมในหวงเดือน พ.ค. มิ.ย. 65

2. ผลการเบิกจายและผลการใชจายงบประมาณโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของจังหวัดจั น ทบุ รี ขอมูล จากระบบ GFMIS ณ วั นที่
14 มกราคม 2565 ดังนี้
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(1) ผลการใชจายงบประมาณ
งบรายจาย
ภาพรวม
รายจายประจา

รายจายลงทุน

วงเงิน
งบประมาณ
หลังปรับปรุง
169,380,100
15,120,000
154,260,100

ผลการใชจายงบประมาณ
ณ วันที่ 14 ม.ค.65
วงเงิน (ลบ.)
รอยละ
130.1416
76.83
1.2136
8.03
128.9280
83.58

เป้าหมายใช
จายสะสม
ไตรมาส 2
56.24
55.78
58.15

สถานะเทียบกับ
เป้าหมายสะสม
ไตรมาส 2
20.59
-47.75
25.43

เป้าหมาย
เบิกจายสะสม
ไตรมาส 2
51.00
57.00
29.00

สถานะเทียบกับ
เป้าหมายสะสม
ไตรมาส 2
-48.19
-49.30
-26.67

(2) ผลการเบิกจายงบประมาณ
งบรายจาย
ภาพรวม
รายจายประจา

รายจายลงทุน

วงเงิน
งบประมาณ
หลังปรับปรุง
169,380,100
15,120,000
154,260,100

ผลการเบิกจาย
ณ วันที่ 14 ม.ค.65
วงเงิน (ลบ.)
รอยละ
4.76
2.81
1.1644
7.70
3.60
2.33

ทั้ งนี้ ณ วั นที่ 14 มกราคม 2565 ผลการใชจายงบประมาณของจั งหวัด
เปนลาดับ ที่ 4 ของประเทศ และผลการเบิกจายงบประมาณของจังหวัด เปนลาดับ ที่ 27
ของประเทศ
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดทราบ
มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 4
เรื่องเพื่อพิจารณา
ระเบียบวาระที่ 4.1 การขอยกเลิกและขอเปลี่ ยนแปลงโครงการตามแผนปฏิ บัติราชการประจาปงบประมาณ
พ.ศ. 2565 ของจังหวัด กรณีงบประมาณปกติ
เรื่องเดิม
1. จัง หวั ดไดรับ จั ดสรรงบประมาณตามพระราชบัญ ญั ติ งบประมาณรายจาย
ประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2565 แผนงานยุทธศาสตรสงเสริมการพัฒ นาจั งหวัดและกลุ ม
จัง หวัดแบบบู รณาการ จานวน 8 โครงการ 11 กิ จกรรม และ 1 รายการคาใชจายในการ
บริ หารงานจังหวัด แบบบูรณาการ งบประมาณรวม 169,380,100 บาท และจังหวั ดได
แจงสวนราชการที่เปนหนวยดาเนินการตรวจสอบความพรอมของโครงการฯ ตามที่ไดรับแจง
จากสานักงบประมาณและดาเนินการตามแนวทางที่จังหวัดกาหนดแลว
2. จังหวั ดไดอนุ มัติโครงการขางตนแลว จานวน 7 โครงการ 9 กิ จกรรม คงเหลือ
จานวน 2 โครงการ 2 กิจกรรม ที่ยงั ไมไดรับอนุมัติ ประกอบดวย
(1) โครงการสงเสริ มดานการคาและการลงทุน และการประชาสัมพันธเพื่อสราง
และ ขยายตลาดการคากั บ ประเทศเพื่ อ นบาน กิ จ กรรมสงเสริ มการคา การลงทุ น และ
การประชาสัมพันธ เพื่อสรางและขยายตลาดการคากับเพื่อนบาน งบประมาณ 4,000,0 00
บาท สานักงานพาณิชยจังหวัด เปนหนวยดาเนินการ
(2) โครงการปกปอง อนุรักษ และฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติใหมีความหลากหลาย
คงความอุดมสมบู รณ กิจกรรมขุดคู ก ันชางปองกั นอันตรายจากชางปา เพื่อความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพยสินพื้ นที่ ต.ทรายขาว อ.สอยดาว จ.จันทบุร ี ปารอยตอ 5 จังหวัด งบประมาณ
5,460,100 บาท สานัก งานทรั พยากรธรรมชาติ และสิ่ ง แวดลอมจั งหวั ด เปนหนวย
ดาเนินการ
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ขอเท็จจริง
สานักงานจังหวัดจันทบุรีในฐานะฝายเลขานุการ ก.บ.จ. ไดรับแจงจาก
1. สานักงานทรั พยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดลอมจังหวัดจันทบุรีแจงวาไดดาเนินการ
จั ด เตรี ยมรายละเอียดประกอบการพิ จารณาอนุ มั ติ โครงการปกปอง อนุรั กษ และฟนฟู
ทรัพยากรธรรมชาติใหมีความหลากหลายคงความอุดมสมบูรณ กิจกรรมขุดคูกันชางปองกัน
อันตรายจากชางปา เพื่อความปลอดภัยในชี ว ิตและทรัพ ยสินพื้นที่ ต.ทรายขาว อ.สอยดาว
จ.จั นทบุรี ปารอยตอ 5 จั งหวัด งบประมาณ 5,460,100 บาท แลว ปรากฏวา ประมาณ
การราคางานกอสราง (ปร. 4/ปร. 5) มีจานวนเงิน 6,539,000 บาท ซึ่ งมีจานวนสูงกวา
วงเงิน ที่ไดรับการจั ดสรรตาม พ.ร.บ.ฯ ซึ่งหากลดจานวนระยะทาง/ปริ มาณงานใหสอดคลอง
กับ จานวนงบประมาณที่ ไดรับ การจัดสรร อาจสงผลกระทบตอระยะเวลาในการพิจารณา
อนุ มั ติ โครงการ/กิ จ กรรม แ ละเกิ ด ความลาชาในการเบิ กจายงบ ประมาณ ดั งนั้ น
จึงขอยกเลิกโครงการ/กิจกรรมดังกลาว
2. สานัก งานพาณิช ยจังหวั ดจันทบุรี แจงวา มี ความประสงคขอเปลี่ย นแปลง
รายละเอีย ดของโครงการสงเสริมดานการคาและการลงทุน และการประชาสัม พัน ธ
เพื่อสรางและขยายตลาดการคากั บ ประเทศเพื ่อนบาน กิ จกรรมสงเสริม การคาการ
ลงทุ น และการป ระชาสัม พัน ธ เพื ่ อ สรางแ ละข ยายตลา ดการคากับ เพื ่อ นบาน
งบประมาณ 4,000,000 บาท
รายการเดิม
งบดาเนินงาน
1. จางเหมาจัดงานแสดงและ
จาหนายสินคาในจังหวัดจันทบุรี
(สานักงานพาณิชยจังหวัด)
2. จางเหมาจัดงานสานสัมพันธ
3 แผนดินไทย – กัม พูชา เวียดนาม วัฒนธรรมนาการคา
(อาเภอโปงน้ารอน)

งบประมาณ
รายการใหม
งบประมาณ
4,000,000 งบดาเนิน งาน
4,000,000
3,000,000 จางเหมาจัดงานแสดงและ
จาหนายสินคาในจังหวัด
จันทบุรี
1,000,000 (สานักงานพาณิชยจังหวัด)

เหตุผ ลประกอบการพิ จ ารณา : ขอเปลี่ ยนแปลงรายละเอี ย ด TOR จากเดิ ม แยก
รายการ โดยมีอ าเภอโปงน้ารอนเปนหนวยดาเนินการรวม เปน รายการเดียว คือ จาง
เหมาจัดงานแสดงและจาหนายสินคาในจังหวัดจั นทบุรี เนื่องจากทั้ ง 2 รายการตามเดิม
จะดาเนินการในหวงระยะเวลา และการจัดงานเดี ยวกัน โดยมีสานั กงานพาณิชยจังหวัด
เปนหนวยดาเนินการ
ขอระเบียบ/กฎหมาย
หลั ก เกณฑ์ การเปลี่ ย นแปลงโครงการตามแผนปฏิ บั ติ ร าชการประจาป
งบประมาณพ.ศ. ๒๕๖5-2570 ของจังหวั ดและกลุมจังหวัด (มติคณะกรรมการบูรณา
การนโยบายพัฒนาภาค (ก.บ.ภ.) ครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2564)
ขอ 2 การเปลี่ ยนแปลงโครงการตามแผนปฏิ บั ติร าชการประจาปของจังหวัด
ในกรณี อื่ น ๆ ใหเปนอานาจของ ก.บ.จ. พิ จารณาใหความเห็ นชอบ โดยหารื อ สานั ก
งบประมาณและดาเนินการตามระเบี ยบการบริ หารงบประมาณที่ เกี่ยวของอยางเครงครั ด
ทั้งนี้ ใหรายงานการเปลี่ยนแปลงดังกลาวให อ.ก.บ.ภ. ที่กากับดู แลภาคทราบภายใน 15 วัน
นับแตวันสิ้น ไตรมาสที่ไดรับอนุมัติใหเปลี่ยนแปลงโครงการ ไดแก
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2.2 โครงการเดิ มที่มีการเปลี่ยนแปลงกิจกรรม หรือ พื้นที่ ด าเนิ นการ หรื อ
แผนการใชจายงบประมาณ หรือยกเลิกการดาเนินการโครงการ หรือกิจกรรมภายใตโครงการ
ขอพิจารณา
ฝายเลขานุการไดตรวจสอบและพิจารณาแลว ดังนี้
1. โครงการปกปอง อนุรักษ์ และฟนฟู ทรัพยากรธรรมชาติใหมีความหลากหลาย
คงความอุดมสมบูรณ์ กิจกรรมขุดคูกันชางปองกันอันตรายจากชางปา เพื่อความปลอดภัย
ในชี วิ ตและทรัพย์สินพื้ นที่ ต.ทรายขาว อ.สอยดาว จ.จั น ทบุ รี ปารอยตอ 5 จังหวัด
มีพ้ืนที่ท่จี ะดาเนินการระยะทางรวม 11.300 กิโลเมตร และไดตรวจสอบรายละเอียดการ
ขออนุมัติ อนุญาตใชพื้นทีแ่ ลว ปรากฏวา
(1) ระยะทาง 1.7 กิ โลเมตร อยู ในพื้ นที่รับ ผิ ดชอบเขตรักษาพันธุ สัต วปา
เขาสอยดาว ซึ่งกรมอุทยานแหงชาติสัตวปาและพันธุพืช ไดมีหนังสือ ที่ ทส 09.202/22114
ลงวั นที่ 19 พฤศจิกายน 2564 อนุ ญาตใหพนักงานเจาหนาที่ ผทาหนาที
ู
่หั วหนาเขตรักษา
พัน ธุสัตวปาเขาสอยดาว รวมกับสานั กงานทรั พยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจั งหวัดดาเนิน
โครงการ/กิจกรรมดังกลาว ระยะทาง 1.7 กิโลเมตร ในพื้นที่ดังกลาวแลว โดยใหปฏิบัติตาม
ระเบียบและขอกฎหมายทีเ่ กี่ยวของอยางเครงครัด
(2) ระยะทาง 9.6 กิโลเมตร อยูในพื้น ที่รับผิดชอบของกรมปาไม โดยกองการ
อนุ ญาต ไดตรวจสอบและพิจารณาแลวแจงวา พื้นที่โครงการฯ อยูในเขตปามาตรา 4 (1)
แหง พ.ร.บ. ปาไม พุ ทธศักราช 2484 ประกอบกับพื้นที่ ดงั กลาวกรมปาไมไดอนุญาตใหใช
ประโยชนมากอนแลว ตามประกาศกรมปาไม ฯ ฉบั บ ที่ 19/2562 ซึ่งผลการอนุญ าต
ตามประกาศถึงวันที่ 30 กั นยายน 2565 ใหดาเนินโครงการแกไขปญหาชางปาออกนอก
พื้น ที่ปาอนุ รักษในพื้นที่ปารอยตอ 5 จั งหวัด (ภาคตะวันออก) ซึ่งในการอนุญาตใหใชพื้นที่
ดังกลาวมิไดอนุญาตใหจั งหวัดจันทบุรีดาเนินโครงการ/กิจกรรมขางตนแตอยางใด
ทั้ ง นี้ การขอยกเลิ ก การดาเนิ น โครงการ เปนไปตาม หลั กเกณ ฑกา ร
เปลี่ยนแปลงโครงการตามแผนปฏิ บ ัติราชการประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2570
ของจังหวัด ที่ ก.บ.ภ. กาหนดตามขอ 2.2 และเปนอานาจของ ก.บ.จ. ในการพิจารณาให
ความเห็นชอบ จึงเห็นควรพิจารณาใหความเห็นชอบยกเลิกโครงการตามที่เสนอ
2. โครงการสงเสริมดานการคาและการลงทุน และการประชาสั มพันธ์เพื่อสราง
และขยายตลาดการคากับประเทศเพื่ อนบาน กิ จ กรรมสงเสริมการคาการลงทุน และ
การประชาสั มพั นธ์ เพื่ อสรางและขยายตลาดการคากั บ เพื่ อ นบาน เปนกรณี ก าร
เปลี่ย นแปลงรายละเอี ยดของโครงการที่ ไมมีผ ลกระทบตอวั ต ถุประสงคของโครงการ
กิ จ กรรม แตกระทบ รายการตามแผนปฏิ บั ติ ง านและแผนการใชจายงบประมาณ
ตามหลั กเกณฑการเปลี่ ยนแปลงโครงการตามแผนปฏิ บั ติราชการประจาปงบประมาณ
พ.ศ. 2565 - 2570 ของจั งหวั ดที่ ก.บ.ภ. กาหนดตามขอ 2.2 โครงการเดิ มที่ มีการ
เปลี่ ยนแปลงแผนการใชจายงบประมาณ และเปนอานาจของ ก.บ.จ. พิ จารณาใหความ
เห็นชอบ จึงเห็นควรพิจารณาใหความเห็นชอบการขอเปลี่ ยนแปลงรายละเอียดของโครงการ
ตามที่เสนอ
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณา
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รองผู วาราชการจั งหวั ดจั นทบุรี (นายนิ เ วศน์ หาญสมุท ร์) ไดเสนอแนะตอ
ที่ป ระชุมวา เนื่อ งจากโครงการปกปอง อนุ รักษ และฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติ ใหมีความ
หลากหลายคงความอุ ดมสมบูร ณ กิจกรรมขุ ด คู กั น ชางปองกั น อัน ตรายจากชางปา
เพื่ อ ความปลอดภั ยในชี วิ ตแ ละทรั พ ยสิ น พื้ น ที่ ต.ทรายขาว อ.สอย ดาว จ.จั นทบุ รี
ปารอยตอ 5 จังหวัด เปนโครงการที่แกไขปญหาเรื่อ งชางปาของจังหวัดจันทบุ รี อยากให
สานัก งานทรั พยากรธรรมชาติ และสิ่ ง แวดลอมจังหวัดจัน ทบุ รี เรงรัดเรื่อ งการขออนุญ าต
พื้ น ที่เ พิ่ ม เติ ม จากกรมปาไมใหถูก ตองตามระเบี ย บ และใหเสนอโครงการดัง กลาว
ในแผนปฏิบัติราชการประจาปของจังหวัด ประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2567 ตอไป
คลังจั งหวัดจัน ทบุรี ไดเสนอแนะตอที่ ประชุม วา โครงการสงเสริมดานการคา
และการลงทุ น และการประชาสั มพั น ธเพื่ อ สรางและขยายตลาดการคากั บประเทศ
เพื่อนบาน กิ จกรรมสงเสริ มการคาการลงทุน และการประชาสั มพันธ เพื่อสรางและขยาย
ตลาดการคากั บเพื่ อนบาน ประกอบดวย (1) การจัดงานสานสัมพันธ 3 แผนดินไทย –
กัมพู ชา - เวี ยดนาม วั ฒนธรรมนาการคา โดยมีอ าเภอโปงน้ ารอนเปนหนวยดาเนินการ
และ (2) การจั ดงานแสดงและจาหนายสิน คาในจั งหวัด จั นทบุรี โดยมีสานัก งานพาณิชย
จั ง หวั ดจั น ทบุ รี เปนหนวยดาเนิน การ ซึ่ ง พิ จ ารณาแลวเห็ น วา กิ จ กรรมการจัด งาน
สานสัมพัน ธฯ ซึ่งจะดาเนินการโดยอาเภอโปงน้ารอน ไมไดกาหนดเปาหมายในการจัดงาน
วาผลสัมฤทธิ์คืออะไร จะทาใหเกิด ความไมคุมคา ไมสามารถวัดผลสัมฤทธิ์ และไมตอบ
โจทยวัต ถุ ประสงคของโครงการได รวมถึ งกระบวนการจั ดซื้อจัดจางในกิจกรรมดังกลาว
อาจมีความสุ มเสี่ยงในเรื่องของความคุมคา เพราะหวงระยะเวลาในการจัดงานคือ ชวง
เดียวกัน จึงเห็นควรรวมกิจกรรมเปนการจัดงานแสดงและจาหนายสิน คาในจังหวัดจันทบุรี
ซึ่งจะสามารถวัดผลสัมฤทธิ์ของโครงการและความคุมคาได
มติที่ประชุม

ก.บ.จ. ไดพิ จารณาการขอยกเลิ กและขอเปลี่ ยนแปลงโครงการตามแผนปฏิบัติ
ราชการประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของจังหวั ด กรณี งบประมาณปกติ ตามที่
ฝายเลขานุการนาเสนอแลว มีมติ และขอเสนอแนะ ดังนี้
1. เห็ นชอบใหยกเลิก โครงการปกปอง อนุรั กษ และฟนฟู ทรั พยากรธรรมชาติ
ใหมี ค วามหลากหลายคงความอุ ดมสมบูร ณ กิ จกรรมขุด คู กั นชางปองกั นอั นตรายจาก
ชางปา เพื่ อความปลอดภัย ในชีวติ และทรั พยสินพื้นที่ ต.ทรายขาว อ.สอยดาว จ.จันทบุรี
ปารอยตอ 5 จัง หวั ด งบประมาณ 5,460,100 บาท และมีขอเสนอแนะใหสานั ก งาน
ทรั พยากรธรรมชาติแ ละสิ่ ง แวดลอมจัง หวัดจั นทบุ รี ดาเนิ นการขออนุ ญาตพื้ น ที่จ าก
กรมปาไมใหถูก ตองตามระเบี ยบ และใหเสนอโครงการดัง กลาวในแผนปฏิบัติร าชการ
ประจาปของจังหวัด ประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2567 ตอไป
2. เห็ นชอบการเปลี่ ย นแปลงรายละเอี ยดของโครงการที่ ไ มมี ผ ลกระทบตอ
วัตถุประสงคของโครงการ กิจกรรม แตกระทบรายการตามแผนปฏิบ ตั งิ านและแผนการใชจาย
งบประมาณ โครงการสงเสริมดานการคาและการลงทุน และการประชาสัมพั นธเพื่อสราง
และขยายตลาดการคากั บประเทศเพื่ อนบาน กิ จกรรมสงเสริมการคาการลงทุนและการ
ประชาสัมพันธ เพื่อสรางและขยายตลาดการคากับเพื่ อนบาน งบประมาณ 4,000,000 บาท
โดยมีสานักงานพาณิชยจังหวัดจันทบุรี เปนหนวยดาเนินการ
ทั้งนี้ ใหจังหวั ดจันทบุรดี าเนิ นการตามระเบียบการบริหารงบประมาณที่ เกี่ยวของ
และรายงานการเปลี่ยนแปลงโครงการดังกลาวให อ.ก.บ.ภ. ภาคตะวันออกเพื่อทราบตอไป
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ระเบียบวาระที่ 4.2 การขอโอนเปลี่ ยนแปลงโครงการตามแผนปฏิ บั ติ ร าชการประจาปงบประมาณ พ.ศ.
2565 ของจังหวัด กรณีงบประมาณเหลือจาย
ตนเรื่อง
สานั กงานจั งหวั ดไดตรวจสอบเงิ นเหลื อจายจากการจัดซื้อจัดจางและการขอยกเลิ ก
โครงการ ปรากฎวา มีจานวน 10,332,100 บาท แบงตามผลผลิตโครงการ ดังนี้
ผลผลิต : โครงการ
1. การพัฒนาสังคม สิ่งแวดลอมและ
ยกระดับความเปนอยูของประชาชน
2. การเสริมสรางศักยภาพ
ภาคอุตสาหกรรม การคา การลงทุน
3. การสงเสริมพัฒนาศักยภาพภาค
การเกษตร
4. การพัฒนาการทองเที่ยวและ
บริการ
5. การอนุรกั ษ ฟนฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
รวม

โอนเปลี่ยนแปลง
(ยกเลิกโครงการ)

เงินเหลือจาย
-

คงเหลือ
-

1,341,000

1,341,000

618,000

618,000

2,913,000

2,913,000

4,872,000

5,460,100

5,460,100

5,460,100 10,332,100

ขอเท็จจริง
1. สานั กงานจั งหวั ดในฐานะฝายเลขานุ การ ก.บ.จ. ไดรับแจงจาก แขวงทางหลวง
ชนบทจั น ทบุรี ซึ่ง เปนหนวยงานรั บผิดชอบโครงการตามแผนปฏิ บั ติราชการประจาปของ
จัง หวั ดประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2564 วา มี ความประสงคขออนุมั ติเบิก จายเงินชดเชย
คางานกอสรางตามสัญ ญาแบบปรับราคาได (คา K) โครงการพัฒนาและปรับปรุ งเสนทาง
ขนสงและกระจายสิ นคาทางการเกษตร กิ จกรรมซอมสร างผิวทางแอสฟลตคอนกรี ต
สายแยกทางหลวงหมายเลข 317 - เขื่ อนคี รีธาร ตาบลปถวี อาเภอมะขาม จั งหวัด จันบุ รี
ซึ่งหนวยงานฯ ไดดาเนิ นการตรวจสอบเอกสารการคานวณเงิน เพิ่มหรือลดคางานกอสราง
ตามสัญ ญาแบบปรับราคาได (คา K) แลว ปรากฏวาตองจายเงินเพิ่มแก หางหุนสวนจากัด
พี แอนด์ พี ซีวิล ผูรับจาง เปนเงิน 31,638.35 บาท
2. สานั กงานจั งหวัดไดตรวจสอบแลว มีโครงการที่ ก.บ.ภ. ใหความเห็นชอบแตยั ง
ไมไดรับ การจัด สรรงบประมาณ จานวน 7 โครงการ 20 กิจ กรรม งบประมาณรวม
190,200,600 บาท และไดแจงใหหนวยดาเนินการตรวจสอบความพรอมของโครงการ/
กิจกรรม เรียบรอยแลว
ขอระเบียบ/กฎหมาย
หลั ก เกณฑ์ ก ารเปลี่ ย นแปลงโครงการตามแผนปฏิ บั ติ ร าชการประจาป
งบประมาณพ.ศ. ๒๕๖5-2570 ของจังหวั ดและกลุมจังหวัด (มติคณะกรรมการบูรณา
การ นโยบายพัฒนาภาค (ก.บ.ภ.) ครั้งที่ 2/2564 เมื่อวัน ที่ 14 กรกฎาคม 2564)
ขอ 2 การเปลี่ยนแปลงโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจาปของจังหวัดในกรณี
อื่น ๆ ใหเปนอานาจของ ก.บ.จ. พิจารณาใหความเห็นชอบ โดยหารือสานักงบประมาณและ
ดาเนินการตามระเบี ยบการบริหารงบประมาณที่ เกี่ยวของอยางเครงครัด ทั้งนี้ ใหรายงาน
การเปลี่ยนแปลงดั งกลาวให อ.ก.บ.ภ. ที่กากับดู แลภาคทราบภายใน 15 วัน นั บแตวันสิ้ น
ไตรมาสที่ไดรับอนุมัติใหเปลี่ยนแปลงโครงการ ไดแก
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2.1 โครงการที่ ก.บ.ภ. ใหความเห็ น ชอบแตยัง ไมไดรั บ การจั ด สรร
งบประมาณ (โครงการที่ ไดรับความเห็ นชอบในกรอบวงเงิน และโครงการที่ไดรั บ ความ
เห็นชอบเกินกรอบวงเงิน) เฉพาะโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจาปนั้น ๆ
2.4 การขยายผลโครงการที่ ด าเนินการแลวเสร็จเพื่ อเพิ่ ม เติ มเปาหมาย
โครงการเดิมใหบรรลุผลสัมฤทธิ์มากยิ่งขึ้น
2.5 การใชงบประมาณเหลือจาย เพื่ อเปนคาใชจาย ดังนี้
2.5.2 การจายเงินชดเชยคางานกอสรางตามสัญญาแบบปรับราคาได
(คา K)
ทั้ ง นี้ การเปลี่ ยนแปลงโครงการทุ กกรณี ตองเปนผลที่เกิด ขึ้ นจากการ
ดาเนินโครงการและใชจายงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการประจาปของจังหวัดและกลุม
จังหวัดเทานั้น เนื่องจากอยูในอานาจหนาที่ก ากับดูแลของ ก.บ.ภ.
ขอพิจารณา
ฝายเลขานุการไดพิจ ารณาและตรวจสอบแลว ดังนี้
1. การขออนุ มัติเบิกจายเงิน ชดเชยคางานกอสรางตามสั ญญาแบบปรับราคาได
(คา K) ขางตนแลว ปรากฏวา เปนไปตามเงื่อนไขและหลักเกณฑตามที่คณะรัฐมนตรีกาหนด
ซึ่งจังหวั ดจะตองจายเงิ นเพิ่ มแกผูรับจาง จานวน 1 รายการ เปนเงิ น 31,638.35 บาท
และเปนไปตามหลั กเกณฑการเปลี่ ยนแปลงโครงการตามแผนปฏิบั ติ ร าชการประจาป
งบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2570 ของจังหวัดที่ ก.บ.ภ. กาหนดตามขอ 2.5.2 และ
เปนอานาจของ ก.บ.จ. พิจารณาใหความเห็นชอบ จึงเห็ นควรพิจารณาใหความเห็นชอบให
นาเงินเหลื อจายจากการจั ดซื้อจัดจางไปจายเงินชดเชยคางานกอสรางตามสัญญาแบบปรั บ
ราคาได (คา K) รายการดังกลาวตามที่เสนอ
2. เพื่ อใหการใชจายงบประมาณตามแผนปฏิ บั ติ ร าชการประจาปของจั งหวัด
ประจาปงบประมาณ พ.ศ 2565 เปนไปอยางมีประสิทธิภาพและบรรลุผลสัมฤทธิ์มากยิ่ งขึ้น
และสอดคลองกั บ มาตรการเรงรั ดการเบิกจายงบประมาณและการใชจายภาครั ฐ ประจาป
งบประมาณ พ.ศ. 2565 เห็นควรพิจารณานาเงินเหลือจาย จานวน 10,300,461.65 บาท
ไปดาเนินโครงการที่ ก.บ.ภ. ใหความเห็นชอบแตยังไมไดรั บการจัดสรรงบประมาณ ซึ่งเปนไป
ตามหลั กเกณฑการเปลี่ ยนแปลงโครงการตามแผนปฏิ บั ติราชการประจาปงบประมาณ
พ.ศ. 2565 - 2570 ของจังหวัดที่ ก.บ.ภ. กาหนดตามขอ 2.1 และเปนอานาจของ ก.บ.จ.
พิจ ารณาใหความเห็น ชอบ จึงเห็นควรพิจารณาใหความเห็ นชอบการขอโอนเปลี่ ยนแปลง
โครงการ/กิ จกรรมตามที่ เสนอ ทั้ งนี้ เมื่อ ก.บ.จ. ใหความเห็ นชอบแลว จั งหวัด จั นทบุรี
จะรายงานการขอโอนเปลี่ยนแปลงโครงการดังกลาวให อ.ก.บ.ภ. ภาคตะวัน ออก เพื่อทราบ
และเพื่อใหเปนไปตามหลักเกณฑที่สานักงบประมาณกาหนด จังหวัดตองขอทาความตกลง
กับสานักงบประมาณ เนื่องจากเปนการเปลี่ยนแปลงโครงการขามผลผลิต
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณา
รองผูวาราชการจังหวัดจันทบุรี (นายนิเวศน์ หาญสมุทร์) ไดกลาวตอที่ป ระชุมวา
จากบัญ ชีโครงการที่ ก.บ.ภ. ใหความเห็นชอบแตยังไมไดรั บการจัดสรรงบประมาณ จานวน
7 โครงการ 20 กิ จกรรม ตามที่ฝายเลขานุการเสนอ ขอทราบรายละเอียดขอเสนอโครงการ
พัฒนาแหลงน้ าเพื่อการเกษตร กิจกรรมงานอาคารบั งคับน้าบานตะปอนนอย ตาบลตะปอน
อาเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี วาเปนการสรางใหมหรือเปนการปรับปรุง และผลประโยชนที่คาด
วาจะไดรับเปนอยางไร เพื่อเปนขอมูลให ก.บ.จ. พิจารณา
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ผู อานวยการโครงการชลประทานจันทบุรี ไดรายงานตอที่ ประชุ มวา โครงการ
พั ฒ นาแหลงน้ าเพื่ อการเกษตร กิจ กรรมงานอาคารบั ง คั บน้ าบานตะปอนนอย ตาบล
ตะปอน อาเภอขลุง จังหวัดจัน ทบุรี งบประมาณ 6,510,000 บาท โดยสภาพปญหาพื้นที่
หมู 2 , 3 , 4 , 5 , 6 ตาบลตะปอน อาเภอขลุ ง จังหวัด จันทบุ รี พื้นที่ส วนใหญเปนสวน
ผลไม เชน เงาะ ทุเรียน มั งคุด ลองกอง ฯลฯ โดยใชน้ าเพื่ อการเกษตรจากน้ าฝน น้าตาม
คลองธรรมชาติ สระเก็ บ น้ า และบอน้ าตื้ น ตาง ๆ แตในปที่ มีป ริ ม าณน้าฝนนอยทาให
เกษตรกรขาดแคลนน้ าในการทาเกษตร จึ งพัฒนาแหลงน้ าเพื่อการเกษตร เพื่ อใชเปนแหลง
เก็บกักและควบคุมปริ มาณน้าในคลองไวใชเพื่อการทาเกษตร โดยดาเนินการกอสรางฝายน้า
ลนแบบกาแพงตั้ ง ขนาดทอระบายน้า 2.00 x 2.00 เมตร จานวน 3 ชอง 1 แหง
ชุดเครื่องกวานแบบมื อหมุนพรอมบานระบาย 1 ชุด ผลประโยชนที่ไดรับพื้นที่รับประโยชน
เพิ่ มขึ้น 130 ไร เกษตรกรในพื้นที่มีปริมาณน้าเพิ่มสาหรับใชประโยชนประมาณ 466,300
ลูกบาศกเมตรตอป และเพื่อใชทดน้าในชวงฤดูฝ นและเปนแหลงเก็บกักน้าไวใชในกรณีฝนทิ้ง
ชวงและในฤดูแลง
ผู แทนอธิการบดีมหาวิ ทยาลั ยราชภั ฎราไพพรรณี ไดเสนอแนะตอที่ประชุ มวา
มีขอสังเกตเพิ่มเติมวา ถาเพิ่มความสู งของน้า ระยะตนทางจะสูงขึ้น จะไปกระทบพื้ นที่ข อง
ชาวสวนหรือไม ถาเพิ่มความสูงปริมาตรน้าเก็บกักจะเพิ่มขึ้น เพราะโดยสภาพไมใชแกมลิง
ผู อานวยการแขวงทางหลวงจันทบุ รี ไดเสนอแนะตอที่ประชุมวา ตามที่ ผูแทน
มหาวิ ทยาลัย ราชภั ฎราไพพรรณี ไดใหขอสั งเกต ฝายเดิมระดับ อยูที่ 1 เมตร พอทาฝายตัว
ใหมระดั บน้ าอาจจะสู งขึ้ นไปเปน 2 เมตร ซึ่ งน้ามี ร ะดั บสู ง ขึ้ น อาจจะทาใหน้ าลนตลิ่ ง
อาจสงผลกระทบตอพื้นที่เกษตรและบานเรือนประชาชน
ผู อานวยการโครงการชลประทานจั นทบุ ร ี ไดชี้แจงเพิ่ม เติม ตอที่ ประชุ มวา
โครงการดังกลาว มี ขั้ นตอนการออกแบบโดยจะตองพิ จารณาความเหมาะสมพื้ นที่กอสราง
หลังจากนั้นจะนาขอมูลมาออกแบบคานวณดานวิศวกรรม ดังนี้
1. การออกแบบทางดานชลศาสตร (Hydraulic Design) – การคานวณปริมาณน้า
ในลาน้ าที่จะไหลผานอาคารบัง คับน้ า การหาความยาวอาคารบังคั บน้ าที่ระบายน้าไดตามที่
ตองการ และการหาชนิดและขนาดที่เหมาะสมของอาคารดานทายน้ า
2. การออกแบบทางดานความมั่นคง (Stability Design) - ความมั่นคงตอการพลิก
คว่ า (Overturning) ความมั่นคงตอการเลื่อนตัว (Sliding) ความมั่นคงตอการรับน้าหนั กของ
ดินใตฐานราก (Bearing Capacity) ความมั่ นคงตอการไหลซึมของน้าใตฐานราก และแรงดั น
น้าใตฐานราก
3. การออกแบบโครงสราง (Structural Design) การกาหนดระดั บของอาคารบั งคับ
น้า - ต่ากวาระดับ ตลิ่ ง (สามารถเก็บไวในลาน้ าใหมากที่ สุด) และในฤดูน้ าหลาก ไมทาใหน้ า
ทวมตลิ่ งมากเกิ นไป รวมทั้งสามารถทดน้าเขาสู คลอง ลาน้ าเดิมไดในฤดู แลง ฝนทิ้ งชวง
(หากมีระบบสงน้า)
ประธาน ไดกลาวตอที่ ประชุ มเพิ่ มเติ ม วา ขอใหโครงการชลประทานจันทบุ รี
ลงพื้นที่ สารวจตลิ่ งตนน้ารวมกั บองคการบริหารสวนตาบลตะปอน และสานักงานโยธาธิการ
และผั งเมื อ งจั งหวัด จั นทบุ รี เพื่ อสารวจและตรวจสอบความพรอมของแบบรู ปรายการ
ใหเหมาะสมกั บสภาพพื้ นที่ ที่ จะดาเนิ นการ เพื่ อใหการรองรั บ น้ าเกิ ดประสิ ทธิ ภาพและ
ประโยชนสูงสุด
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มติทปี่ ระชุม

ก.บ.จ. ไดพิ จ ารณาการขอโอนเปลี่ ยนแปลงโครงการตามแผนปฏิ บั ติ ร าชการ
ประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของจั งหวัด กรณี ง บประมาณเหลื อ จาย ตามที่
ฝายเลขานุการเสนอแลว มีมติและขอเสนอนะ ดังนี้
1. เห็น ชอบใหนาเงินเหลือจายจากการจัด ซื้ อจัดจาง จานวน 31,638.35 บาท
ไปจายเงิ น ชดเชยคางานกอสรางตามสั ญ ญาแบบปรับ ราคาได (คา K) โครงการตาม
แผนปฏิบัตริ าชการประจาปของจั งหวั ดประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2564 โครงการพัฒ นา
และปรับ ปรุ งเสนทางขนสงและกระจายสินคาทางการเกษตร กิ จ กรรมซอมสรางผิว ทาง
แอสฟลตคอนกรีต สายแยกทางหลวงหมายเลข 317 - เขื่ อ นคีรีธาร ตาบลปถวี อาเภอ
มะขาม จังหวัดจันบุรี
2. เห็นชอบใหนาเงินเหลือจายไปดาเนินโครงการที่ ก.บ.ภ. ใหความเห็นชอบแตยัง
ไมไดรับ การจัดสรรงบประมาณ จานวน 1 โครงการ 1 กิ จกรรม ไดแก โครงการพั ฒ นา
แหลงน้ าเพื่ อการเกษตร กิ จกรรมงานอาคารบั งคั บน้าบานตะปอนนอย ตาบลตะปอน
อาเภอขลุ ง จั งหวั ดจั นทบุ รี งบประมาณ 6,510,000 บาท โดยมี โครงการชลประทาน
จันทบุรี เปนหนวยดาเนิ นการ และมีขอเสนอแนะให โครงการชลประทานจันทบุรีตรวจสอบ
ความพรอมของโครงการและความพรอมของพื้น ที่ที่ จะดาเนิน การตองไดรับการอนุมั ติ/
อนุ ญ าต ตามระเบี ยบกฎหมายที่เกี่ย วของเพื่อใหสามารถดาเนินการไดทัน ทีเ มื่อไดรับการ
จัดสรรงบประมาณ
ทั้ ง นี้ ให จั ง หวั ดจั น ท บุ รี ด าเนิ น การตามระเบี ยบการบริ ห ารงบป ระมาณ
ที่เกี่ ยวของ และรายงานการเปลี่ยนแปลงโครงการดังกลาวให อ.ก.บ.ภ. ภาคตะวั นออกเพื่ อ
ทราบตอไป

ระเบียบวาระที่ 5

วาระอื่น ๆ
คลังจังหวัดจันทบุ รี ไดเสนอแนะตอที่ป ระชุ มวา ในการจัดทาคาของบประมาณ
โครงการของจั งหวัดใหหนวยดาเนินการระบุวัตถุประสงคของโครงการหรือการบริหารจัดการ
หลังโครงการแลวเสร็จ โดยใหระบุหนวยงานที่จะรับโอนทรัพยสิน เปนผูดูแลและบารุ งรักษา
ใชประโยชนสินทรัพยดังกลาวมิใหเสียไป รวมทั้งตั้งงบประมาณรับผิดชอบคาใชจายในการ
บารุงรักษาตอไป

มติที่ประชุม
เลิกประชุ มเวลา

รับทราบ
16.00 น.
(นางสาวฐานิตา รามันจิตร)
พนักงานวิเคราะหนโยบายและแผน
สานักงานจังหวัดจันทบุรี
ผูจดรายงานการประชุม
(นางชณิตา นามวงษ)
ผูอานวยการกลุมงานยุทธศาสตรและขอมูลเพื่อการพัฒนาจั งหวัด
สานักงานจังหวัดจันทบุรี
ผูชวยเลขานุการ/ผูตรวจรายงานการประชุม

