รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัดสมุทรสาคร (ก.บ.จ.สค.)
ครั้งที่ 3/2559
วันพฤหัสบดีที่ 20 ตุลาคม 2559 เวลา 13.30 น.
ณ ห้องประชุมพันท้ายนรสิงห์ (401) ศาลากลางจังหวัดสมุทรสาคร
****************
ผู้มาประชุม
1. นายอาพล
อังคภากรณ์กุล
2. นายเทพประสิทธิ์ วงษ์ท่าเรือ
3. พ.อ.เกรียงชัย สุวรรณทัต
4. นายอภิรศักดิ์ พฤกษชาติ
5. นางอังคณา
ชิตะติตติ
6. พ.ต.อ. อดุลย์ ชายภักตร์
7. น.ส.ศิริลักษณ์ มณีประเสริฐ
8. นางสารีย์
แก้วเมฆ
9. นายสมคิด
คัณฑศรีสุข
10. นายเชิดชัย
จริยะปัญญา
11. น.ส.สรณา
บุญกาเนิด
12. นายสัณหพจน์ วุฒิวงศ์วัฒนา
13. นายนิรัตน์
ภูกูรยากร
14. นายอนุรักษ์ มงคลญานวรัตน์
15. นายไพโรจน์ หน่ายมี
16. นายคณิต
สุมโนธรรม
17. นายธนบรรณ บัวคลี่
18. นางอุไรวรรณ คันธะมานต์
19. นายปรีดี
ภูสีนา
20. นายโกศล
หนูสมแก้ว
21. น.ส.รภัทรภร สายเย็น
22. นายนิคม
ปริมาส
23. น.ส.สุธิดา
สงกา
24. นายอัศรานุวัฒน์ สิงห์วรทัต
25. ดร.สุนทร
วัฒนาพร
26. นายชัยพร
27. นายวรพล
28. นายวรพงษ์
29. นายสมพร
30. ดร.อภิวัฒน์
31. นายเอกพงษ์
32. นางสาวพัชริดา

ศิริพงษ์เวคิน
ดวงล้อมจันทร์
ชอบชื่น
อ่วมประทุม
วังวิวัฒน์
ศิริพันธ์
ดารงคุณาวุฒิ

รองผู้ว่าราชการจังหวัด รักษาราชการแทน ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร
รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร
ผู้อานวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดสมุทรสาคร
ปลัดจังหวัดสมุทรสาคร
หัวหน้าสานักงานจังหวัดสมุทรสาคร
แทน ผู้บังคับการตารวจภูธรจังหวัดสมุทรสาคร
แทน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร
แทน คลังจังหวัดสมุทรสาคร
อุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาคร
ผู้อานวยการสานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมฯ
แทน พาณิชย์จังหวัดสมุทรสาคร
เกษตรและสหกรณ์จังหวัดสมุทรสาคร
แรงงานจังหวัดสมุทรสาคร
วัฒนธรรมจังหวัดสมุทรสาคร
แทน ประมงจังหวัดสมุทรสาคร
ผู้จัดการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสมุทรสาคร
แทน อัยการจังหวัดสมุทรสาคร
ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาสมุทรสาคร
ผู้อานวยการสานักงานเขตพืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร
ผู้อานวยการวิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร
แทน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร
แทน นายกเทศมนตรีนครสมุทรสาคร
แทน นายกเทศมนตรีนครอ้อมน้อย
แทน นายกเทศมนตรีเมืองกระทุ่มแบน
นายกสมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดสมุทรสาคร
และประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรสาคร
นายกสมาคมผู้สื่อข่าวจังหวัดสมุทรสาคร
ประธานเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
ประธานเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน ฯ
ประธานคณะทางานเครือข่ายภาคประชาสังคมจังหวัดสมุทรสาคร
ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาคร
ผู้อานวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ สนจ.สค.
/ผู้ไม่ได้มาประชุม…

-2ผู้ไม่ได้มาประชุม (ติดราชการสาคัญเร่งด่วน/มีภารกิจเร่งด่วน)
1. ผู้จัดการสานักงานประปาสมุทรสาคร
2. โทรศัพท์จังหวัดสมุทรสาคร
3. ผู้อานวยการนิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร
4. นายกองค์การบริหารส่วนตาบลบางกระเจ้า
5. นายกองค์การบริหารส่วนตาบลบางยาง
6. นายกเทศมนตรีตาบลหลักห้า
7. นายกสมาคมการประมงสมุทรสาคร
8. ประธานชมรมแปรรูปอาหารทะเล
9. ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาคร
10. ประธานสาขาสมาคมสภาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทยฯ ประจาจังหวัดสมุทรสาคร
11. ประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดสมุทรสาคร
12. ประธานชมรมเรารักษ์แม่นาท่าจีน
13. ประธานหอการค้าจังหวัดสมุทรสาคร
14. ผู้แทนมณฑลทหารบกที่ 16
ผู้เข้าร่วมประชุม
1. นายประพนธ์
2. นางยุพยงค์
3. นางสุณี
4. นายวิษณุ
5. นายสมชาย
6. นายพงศภัค
7. นางสุวรรณา
8. นายเศรณี
9. นายศักดิ์ชัย
10. นายอรรฆพล
11. นายปราโมทย์
12. นายนพดล
13. นายนริศ

ถึกสกุล
สนธิ
สุขสาคร
อยู่ดี
สุเทศ
ช่วยรอด
ปิ่นแก้ว
อนิลบล
ไชยพุทธ
สัจจะพิทักษ์จิตต์
สุขโต
วงศ์ทองดี
ทวีสุข

14. น.ส.เกศนภา

อุ่นทินวงษ์

15. น.ส.ศิราณี
16. นางศิรดา
17. นายพรพิมล
18. นายวรวุฒิ
19. นายฉลอง

เอี่ยมเคลือบ
ผ่องสุขสวัสดิ์
สุวรรณวิโก
โฉมฉาย
คงเจริญ

20. น.ส.ลักษิกา

โกมลวิช

แทน นายอาเภอเมืองสมุทรสาคร
แทน นายอาเภอกระทุ่มแบน
แทน นายอาเภอบ้านแพ้ว
โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสมุทรสาคร
แทน พัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรสาคร
ปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสาคร
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสมุทรสาคร
เกษตรจังหวัดสมุทรสาคร
สหกรณ์จังหวัดสมุทรสาคร
แทน ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสมุทรสาคร
พลังงานจังหวัดสมุทรสาคร
แทน ผู้อานวยการสานักงานแขวงทางหลวงชนบทสมุทรสาคร
นักวิชาการศึกษาขานาญการพิเศษ สานักงานเขตพืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาสมุทรสาคร
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สานักงานเขตพืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาสมุทรสาคร
ผู้อานวยการกลุ่มนโยบายและแผน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ
นักวิชาการพาณิชย์ สานักงานพาณิชย์จังหวัดสมุทรสาคร
นายกองช่าง อบต.ชัยมงคล
ผู้อานวยการกลุ่มนิเทศฯ สานักงานเขตพืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาสมุทรสาคร
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
/21. น.ส.อัญชลี...

-321. น.ส.อัญชลี
22. น.ส.เรณุกา
23. น.ส.พัชรา
24. นายเป็นหนึ่ง
25. น.ส.ภคมน
26. น.ส.ลัคนา
27. นายชาญชัย
28. น.ส.ทียารัชต์

เสียงระฆัง
สมนิยาม
ผ่องใส
วารุรัตน์
ยี่สุ่นเทศ
เนียมฉาย
เปลี่ยนรัมย์
นิลนัครา

เริ่มประชุม

เวลา 13.30 น.

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชานาญการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน สนจ.สค.
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน สนจ.สค.
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน สนจ.สค.

ระเบียบวาระที่ 1

เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
การประชุ ม คณะกรรมการ ก.บ.จ.สค. ครั งนี เป็ น ครั งที่ 3/2559
เพื่อพิจ ารณาการโอนเปลี่ ยนแปลงกรณีไม่มีผ ลกระทบต่อแผนของโครงการตาม
แผนปฏิ บั ติ ร าชการประจ าปี ง บประมาณ พ.ศ. 2560 และขอความเห็ น ชอบ
แผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ซึ่งจะได้นาเรียนที่ประชุม
ตามระเบียบวาระต่อไป

มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2

เรื่อง รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ
จังหวัดสมุทรสาคร (ก.บ.จ.สค.) ครั้งที่ 2/2559 เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2559

ฝ่ายเลขานุการ

จังหวัดสมุทรสาครได้จัดประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ
จังหวัดสมุทรสาคร (ก.บ.จ.สค.) ครังที่ 2/2559 เมื่ อวันที่ 15 กันยายน 2559
ซึ่งฝ่ายเลขานุการได้จัดทารายงานการประชุมข้างต้น จานวน 12 หน้า หากกรรมการ
ท่านใดมีความประสงค์แก้ไขรายงานการประชุมฯ ขอโปรดแจ้งที่ประชุมเพื่อแก้ไข
ต่อไป
จึงขอนาเรียนที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณารับรองรายงานการประชุมข้างต้น

มติที่ประชุม

รับรองรายงานการประชุม

ระเบียบวาระที่ 3

เรื่อง สืบเนื่อง
รายงานการเปลี่ ย นแปลงโครงการตามแผนปฏิ บั ติ ร าชการ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560 จังหวัดสมุทรสาคร
มติ ค ณะกรรมการบริ ห ารงานจั ง หวั ด แบบบู ร ณาการ จั ง หวั ด สมุ ท รสาคร
(ก.บ.จ.สค.) ครังที่ 2/2559 เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2559 เห็นชอบในหลักการ
กรณี ห น่ ว ยด าเนิ น การโครงการตามแผนปฏิ บั ติ ร าชการประจ าปี ง บประมาณ
พ.ศ. 2560 ขอโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายที่ไม่มีผลกระทบต่อแผนปฏิบัติ
ราชการประจาปีของจังหวัด ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ให้ประธาน ก.บ.จ.
มี อ านาจพิ จ ารณา กลั่ น กรอง และให้ ค วามเห็ น ชอบ และน าเรี ย นที่ ป ระชุ ม
คณะกรรมการ ก.บ.จ. ทราบในการประชุมครังต่อไป
/อาเภอบ้านแพ้ว...

ฝ่ายเลขานุการ

-4อาเภอบ้านแพ้ว ขอความเห็นชอบโอนเปลี่ยนแปลงรายละเอียดกิจกรรมของ
โครงการตามแผนปฏิ บั ติ ร าชการประจ าปี ง บประมาณพ.ศ. 2560 ซึ่ ง เป็ น
การโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายที่ไม่มีผลกระทบต่อแผนปฏิบัติราชการฯ ดังนี
(1) ขอยกเลิกจานวน 1 กิจกรรม และเปลี่ยนแปลงเป็นโครงการสารอง (Y2)
ที่

โครงการเดิม

งบประมาณ

1 โครงการพัฒนาเส้นทาง
โครงข่าย การท่องเที่ยว
เชิงนิเวศ ประวัติศาสตร์
และวัฒนธรรม
กิจกรรมที่ 1 ก่อสร้างถนน
ปูยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
หมู่ที่ 4 ซอยผู้ใหญ่สเุ ทพ
วรรณรังษี ตาบลเจ็ดริว อาเภอ
บ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร
กว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง
0.600 กิโลเมตร

เหตุผล

โครงการทีข่ อเปลีย่ นแปลง
(โครงการ Y2)
1,568,000 ขอยกเลิก
โครงการส่งเสริมและพัฒนา
เนื่องจากถนนเส้น คุณภาพชีวิตด้านโครงสร้าง
ดังกล่าว อยู่ใน
พืนฐาน
ระยะประกัน
กิจกรรม ก่อสร้างหอถังสูง
สัญญา จึงไม่
บริเวณปากซอยเทียนสุคนธ์
สามารถส่งมอบ
หมู่ที่ 1 ตาบลสวนส้ม อาเภอ
พืนที่ดาเนินการได้ บ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร
ความจุไม่น้อยกว่า 30.00
ลูกบาศก์เมตร
โครงการส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตด้านโครงสร้าง
พืนฐาน
กิจกรรม ก่อสร้างหอถังสูง
บริเวณสะพานข้ามคลองนายยัง
หมู่ที่ 5 ตาบลสวนส้ม อาเภอ
บ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร
ความจุไม่น้อยกว่า 30.00
ลูกบาศก์เมตร

งบประมาณ
751,300

751,300

(2) อาเภอบ้านแพ้วขอดาเนินโครงการที่ขอยกเลิก และขอยกเลิกโครงการ
สารอง (Y2)

ที่
โครงการ
1 โครงการพัฒนาเส้นทาง เพื่อส่งเสริม
การตลาดสินค้าการเกษตรและประมง
กิจกรรมที่ 6 ก่อสร้างถนน คสล. สาย สค.
ถ. 37-03 แยกทางหลวงหมายเลข 375
บ้านคลองบันไดเหล็ก –บ้านคลองหม้อแกง
หมู่ที่ 5,8 ตาบลหลักสาม อาเภอบ้านแพ้ว
จังหวัดสมุทรสาคร กว้าง 5.00 เมตร
ระยะทาง 1.750 กิโลเมตร
2 โครงการพัฒนาโครงสร้างพืนฐานและ
สิ่งแวดล้อมให้เป็นเมืองน่าอยู่อาศัย
กิจกรรม ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก
คอนกรีต สายชุมชนบ้านดอกไม้แดง แยก
ทางหลวงสาย 375 - ถนนสาย สค.ถ.3707 บ้านคลองท่าแร้ง - บ้านทุ่งเศรษฐี หมู่ที่
6 ตาบลหลักสาม อาเภอบ้านแพ้ว จังหวัด
สมุทรสาคร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง
1.877 กิโลเมตร
2 กิจกรรม

งบประมาณ
มติ ก.บ.จ.สค.
5,967,000 เห็นชอบให้ยกเลิก
เนื่องจากได้
ดาเนินการแล้ว
โดยใช้งบประมาณ
ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2559

การขอเปลี่ยนแปลง
ขออนุมัติดาเนินโครงการ
เนื่องจากอาเภอบ้านแพ้วได้
ตรวจสอบอีกครังปรากฏว่า
โครงการดังกล่าวมีความพร้อม
และสามารถดาเนินการได้ใน
พืนที่ และยังไม่ได้ดาเนินการ
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

6,377,700 เห็นชอบให้ดาเนิน ขอยกเลิกโครงการ
โครงการ (Y2)

12,344,700

จึงนาเรียนที่ประชุมเพื่อโปรดทราบ
มติที่ประชุม

รับทราบ

/ระเบียบวาระที่ 4...
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ฝ่ายเลขานุการ

ที่

เรื่อง เพื่อทราบ
4.1 ผลการด าเนิ น งานและการเบิ ก จ่ า ยงบประมาณโครงการตาม
แผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จังหวัดสมุทรสาคร
จังหวัดสมุทรสาครได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2559 จานวน 30 โครงการ 35 กิจกรรม งบประมาณ 218,081,300 บาท
โดยมีหน่วยดาเนินการ 17 หน่วยงาน มีผลการเบิกจ่าย (ข้อมูล ณ วันที่ 17 ตุลาคม
2559) จานวน 207,389,606.77 บาท คิดเป็นร้อยละ 95.10 มีการกันเงิน
ไว้เบิกเหลื่อมปี จานวน 3 โครงการ งบประมาณ 10,691,650 บาท ดังนี
โครงการ/กิจกรรม

1 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและแก้ไขปัญหานาท่วม
กิจกรรมที่ 3 ก่อสร้างเขื่อนคอนกรีตเสริมเหล็กช่วง
ปลายคลองท่าเสา จากประตูระบายนาคลองท่าเสา
หมู่ที่ 5 ตาบลท่าเสา อาเภอกระทุม่ แบน จังหวัด
สมุทรสาคร ระยะทาง 700.00 เมตร
2 ศูนย์การเรียนรู้ทางวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรสาคร
3 กันเงินตามมาตรการเพื่อพัฒนาขีดความสามารถของ
บุคลากรและองค์กร ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่
23 สิงหาคม 2559
3 โครงการ

งบประมาณ
11,509,000

7,730,000
-

งบประมาณ
หน่วยงาน
ที่กันเงิน
9,782,650 อ.กระทุ่มแบน

773,000 สนง.วัฒนธรรมฯ
136,000
10,691,650

จึงนาเรียนที่ประชุมเพื่อโปรดทราบ
มติที่ประชุม

รับทราบ
4.2 โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
จังหวัดสมุทรสาคร
4.2.1 ผลการดาเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560

ฝ่ายเลขานุการ

(1) จังหวัดสมุทรสาคร ได้รับจัดสรรงบประมาณโครงการตาม
แผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จานวน 36 โครงการ 44 กิจกรรม
งบประมาณ 252,916,400 บาท โดยมีหน่วยดาเนินโครงการ จานวน 21 หน่วยงาน
(2) คณะกรรมการบริ ห ารงานจั งหวั ดแบบบู รณาการจั งหวั ด
สมุ ท รสาคร (ก.บ.จ.สค.) ได้ มี ม ติ เ ห็ น ชอบการขอเปลี่ ย นแปลงโครงการที่ ไ ม่ มี
ผลกระทบต่ อ แผนปฏิ บั ติ ร าชการประจ าปี ง บประมาณ พ.ศ. 2560 เมื่ อ วั น ที่
15 กันยายน 2559 ซึ่งหลังจากขอเปลี่ยนแปลงมีโครงการตามแผนปฏิบัติราชการฯ
จ านวน 35 โครงการ 42 กิ จ กรรม งบประมาณ 245,104,750 บาท โดยมี
เงินเหลือจ่าย งบประมาณ 7,811,650 บาท
/(3) จังหวัด...

-6(3) จั ง หวั ด สมุ ท รสาครได้ อ นุ มั ติ โ ครงการให้ ห น่ ว ยด าเนิ น
โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จานวน 34 โครงการ
42 กิจกรรม คงเหลือ 1 โครงการ (อยู่ระหว่างการขอเปลี่ยนแปลงโครงการ) ดังนี
งบรายจ่าย

จานวน

งบประมาณ

อนุมัติโครงการ

คงเหลือ

1. งบรายจ่ายประจา

26 โครงการ

64,583,350

25 โครงการ

1 โครงการ

- งบฝึกอบรม ประชุม
สัมมนา
2. งบลงทุน

20 โครงการ

8,782,000

19 โครงการ

1 โครงการ

9 โครงการ
(42 กิจกรรม)
11 กิจกรรม
2 รายการ

180,521,400

31 กิจกรรม

165,613,000

- ไม่เกิน 2 ล้านบาท
- 2 ล้านบาท ขึนไป
รวม

9 โครงการ
(42 กิจกรรม)
14,908,400 11 กิจกรรม
2 รายการ
31 กิจกรรม

245,104,750

-

การดาเนินการตาม
มาตรการฯ
เบิกจ่ายไตรมาส 1
> ร้อยละ 33
ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 50
เบิกจ่ายไตรมาส 1
> ร้อยละ 19
ลงนามและเบิกจ่าย
ให้แล้วเสร็จภายใน
ไตรมาส 1
ลงนามภายใน
ไตรมาส 1

4.2.2 คาสั่งแต่งตั้งคณะทางานเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่าย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ของจังหวัดสมุทรสาคร
จั ง หวั ด สมุ ท รสาครได้ มี ค าสั่ ง คณะท างานเร่ ง รั ด การเบิ ก จ่ า ย
งบประมาณรายจ่า ยประจ าปี ง บประมาณ พ.ศ. 2560 ของจัง หวั ดสมุ ทรสาคร
เพื่อทาหน้าที่เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณของโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ของจังหวัดสมุทรสาคร และกลุ่มจังหวัดภาคกลาง
ตอนล่าง 2 ที่ดาเนินการในพืนที่จังหวัดสมุทรสาคร รายละเอียดปรากฏตามคาสั่ง
คณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัดสมุทรสาคร (ก.บ.จ.สค.)
ที่ 3847/2559 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2559
จึงนาเรียนที่ประชุมเพื่อโปรดทราบ
มติที่ประชุม

ฝ่ายเลขานุการ

รับทราบ
4.3 หลักเกณฑ์ วิ ธีการและปฏิทิน การจัดทาแผนปฏิบัติราชการประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561
ส านั ก งาน ก.พ.ร. ในฐานะฝ่ า ยเลขานุ ก าร คณะกรรมการนโยบาย
การบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.น.จ.) ได้กาหนดหลักเกณฑ์
วิธีการ และปฏิทินการจัดทาแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
โดยก าหนดให้ จั ง หวั ด จั ด ส่ ง แผนปฏิ บั ติ ร าชการประจ าปี ง บประมาณภายใน
วันที่ 28 ตุลาคม 2559
จึงนาเรียนที่ประชุมเพื่อโปรดทราบ

มติที่ประชุม

รับทราบ
/ระเบียบวาระที่ 5...
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เรื่อง เพื่อพิจารณา
5.1 การโอนเปลี่ยนแปลงกรณี ไม่มีผลกระทบต่อแผนของโครงการตาม
แผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ฝ่ายเลขานุการ
(1) ต้นเรื่อง
สานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสมุทรสาคร
ขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดกิจกรรมของโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560 คื อ โครงการโรงเรี ยนประสบการณ์ ชี วิต งบประมาณ
2,494,000 บาท ดังนี
งบรายจ่าย
งบประมาณเดิม งบประมาณใหม่ ผลต่าง (เพิ่ม/ลด)
ค่าตอบแทนวิทยากร
381,600
+381,600
ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม
710,000
2,007,100
+1,297,100
ค่าจ้างเหมาจัดทาป้ายโฆษณา
20,000
- 20,000
ค่าใช้จ่ายเพื่อให้ราชการได้ใช้บริการไฟฟ้า
588,000
- 588,000
ค่าจ้างเหมาบุคลากร
936,000
- 936,000
วัสดุสานักงาน
240,000
78,300
- 161,700
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่
27,000
+ 27,000
รวม
2,494,000
2,494,000
(2) ข้อเท็จจริง
มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2559 กาหนดมาตรการ
เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพการใช้ จ่ า ยงบประมาณรายจ่ า ยประจ าปี ง บประมาณ
พ.ศ. 2560 โดยกาหนดให้รายการงบรายจ่ายประจา ประเภทงบฝึกอบรม ประชุม
และสั ม มนา ให้ เ บิ ก จ่ า ยในไตรมาส 1 ให้ ม ากที่ สุ ด หรื อ ไม่ น้ อ ยกว่ า ร้ อ ยละ 50
ของวงเงินที่ได้รับจัดสรร ในส่วนของรายการงบลงทุนต้องก่อหนีผูกพัน ให้แล้วเสร็จ
ภายในไตรมาสที่ 1 และรายการที่มีวงเงินไม่เกิน 2 ล้านบาท ให้ เบิกจ่ายภายใน
ไตรมาสที่ 1
(3) ข้อกฎหมาย
(1) ระเบี ย บว่ า ด้ ว ยการบริ ห ารงบประมาณ พ.ศ. 2548
และที่แก้ไขเพิ่มเติม หมวด 4 การโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่าย
ข้ อ 24 หั ว หน้ า ส่ ว นราชการหรื อ หั ว หน้ า รั ฐ วิ ส าหกิ จ
มีอานาจโอนและหรือเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณรายจ่ายที่ได้รับการจัดสรร
งบประมาณในงบรายจ่ายใด ๆ ภายใต้แผนงบประมาณเดียวกัน..................................
หรื อ เพื่ อ เพิ่ ม เติ ม เป้ า หมายผลผลิ ต หรื อ โครงการเดิ ม ดั ง กล่ า วให้ บ รรลุ เ ป้ า หมาย
การให้บริการกระทรวง หรือเป้าหมายตามแผนงบประมาณในเชิงบูรณาการแต่ต้อง
ไม่ก่อให้เกิดรายการก่อหนีผูกพันข้ามปีงบประมาณ
การโอนเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณรายจ่ายดังกล่าว
ตามวรรคหนึ่งต้องไม่เป็นการกาหนดอัตราบุคลากรตังใหม่ รายการค่าที่ดิน หรือเป็น
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศที่ไม่ได้กาหนดไว้ในแผนปฏิบัติงาน
และแผนการใช้จ่ายงบประมาณตามข้อ 11 วรรคหนึ่งและในกรณีที่เป็น การโอน
เปลี่ ย นแปลงเพื่ อ จั ด หาครุ ภั ณ ฑ์ ห รื อ สิ่ ง ก่ อ สร้ า งจะต้ อ งมี ว งเงิ น ต่ อ หน่ ว ยต่ ากว่ า
หนึ่งล้านบาท และต่ากว่าสิบล้านบาท ตามลาดับ…
(2) ประกาศคณะกรรมการนโยบายการบริหารงานจังหวัดและ
กลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ เรื่ อง การกาหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการบริหาร
งบประมาณจังหวัดและงบประมาณกลุ่ มจังหวัด (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 11 ตุลาคม
2554 ดังนี
/ข้อ 1...

-8ข้อ ๑ การโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายของจังหวัด
และของกลุ่มจังหวัด ที่ไม่มีผลกระทบต่อแผนปฏิบัติราชการประจาปีข องจังหวัด
แผนปฏิบัติราชการประจาปีของกลุ่มจังหวัด แผนพัฒ นาจังหวัด และแผนพัฒ นา
กลุ่มจังหวัด ได้แก่
(๑) การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ ดังต่อไปนี
(ก) กิจกรรม
(ข) พืนที่ดาเนินโครงการ
(ค) งบรายจ่าย
(ง) เป้าหมายโครงการ
(จ) หน่วยงานที่รับผิดชอบ
(๒) การเปลี่ ย นแปลงโครงการโดยนาโครงการอื่น ที่
อยู่ ในแผนปฏิ บั ติร าชการประจาปี ของจั ง หวั ด หรือ แผนปฏิ บั ติร าชการประจาปี
ของกลุ่มจังหวัดมาดาเนินการแทนโครงการเดิม
ข้อ ๓ กรณีจังหวัดหรือกลุ่มจังหวัดมีความประสงค์ขอโอน
เปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่าย ของจังหวัดหรือของกลุ่มจังหวัด ที่ไม่มีผลกระทบ
ต่อแผนปฏิบัติราชการประจาปีของจังหวัด แผนปฏิบัติราชการประจาปีของกลุ่มจังหวัด
แผนพัฒนาจังหวัด และแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดตามข้อ ๑ ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดหรือ
หัวหน้ากลุ่มจังหวัดนาเสนอคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.)
หรือคณะกรรมการ บริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.) แล้วแต่กรณี
ข้อ 4 ให้ ก.บ.จ. และ ก.บ.ก. มีอานาจพิจารณา กลั่นกรอง
และให้ความเห็นชอบการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายของจังหวัดและของ
กลุ่มจังหวัดที่ไม่มีผลกระทบต่อแผนปฏิ บัติราชการ ประจาปีของจังหวัด แผนปฏิบัติ
ราชการประจาปีของกลุ่ มจังหวัด แผนพัฒนาจังหวัด และแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด
ตามข้อ ๑ แล้วแต่กรณี
(3) ข้อพิจารณา
เพื่อให้ การดาเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560 ของจังหวัดสมุทรสาคร เป็นไปด้วยความเรี ยบร้อย และ
สอดคล้ อ งกั บ มติ ค ณะรั ฐ มนตรี ข้ า งต้ น จึ ง น าเรี ย นที่ ป ระชุ ม เพื่ อ โปรดพิ จ ารณา
เห็ น ชอบการเปลี่ ยนแปลงรายละเอียดกิจกรรมโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ของจังหวัดสมุทรสาคร ข้างต้น
จึงนาเรียนที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณา
มติที่ประชุม

มี ม ติ เ ห็ น ชอบให้ สนง.พั ฒ นาสั ง คมและความมั่ น คงของมนุ ษ ย์ จั ง หวั ด
สมุ ท รสาคร ทบทวนกิ จ กรรมให้ เ ป็ น ไปตามหลั ก สู ต รมาตรฐาน และค านึ ง ถึ ง
ความคุ้ ม ค่ า โดยให้ เ สนอรองผู้ ว่ า ราชการจั ง หวั ด ที่ ก ากั บ ดู แ ลให้ ค วามเห็ น ชอบ
และเสนอประธาน ก.บ.จ.สค. เพื่ออนุมัติต่อไป
/5.2 โครงการ...

-95.2 โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ฝ่ายเลขานุการ

จังหวัดสมุทรสาครได้จัดทาแผนพัฒนาจังหวัด 4 ปี (พ.ศ. ๒561 –
๒๕๖4) และแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ตามหลักเกณฑ์
และวิ ธี ก ารที่ ค ณะกรรมการนโยบายการบริ ห ารงานจั ง หวั ด และกลุ่ ม จั ง หวั ด
แบบบูรณาการ (ก.น.จ.) กาหนด ซึ่งจังหวัดสมุทรสาครได้ส่งแผนพัฒนาจังหวัด 4 ปีฯ
ให้หน่วยงานส่วนกลางที่เกี่ยวข้องแล้ว และในส่วนของแผนปฏิบัติราชการประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1 จังหวัดได้จัดประชุมคณะอนุกรรมการบริหารงานจังหวัด
แบบบู ร ณาการ ตามกลุ่ ม ภารกิ จ 3 กลุ่ มภารกิ จ ประกอบด้ ว ย 1) กลุ่ ม ภารกิ จ
ด้ า นทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ ม 2) กลุ่ ม ภารกิ จ ด้ า นเศรษฐกิ จ
3) กลุ่ ม ภารกิ จด้ านสั ง คมและความมั่ นคง เมื่ อวั นที่ 18 – 19 ตุ ล าคม 2559
เพื่ อ พิ จ ารณากลั่ น กรองโครงการตามแผนปฏิ บั ติ ร าชการประจ าปี ง บประมาณ
พ.ศ. 2561 ให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด โดยมีโครงการแยกตามประเด็น
ยุทธศาสตร์ จานวน 41 โครงการ 45 กิจกรรม งบประมาณ 317,688,000 บาท
ดังนี
ที่
ประเด็นยุทธศาสตร์
1 พัฒนาสภาพแวดล้อมให้เป็น
เมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน
2 ส่งเสริมภาคการผลิตการแปรรูปอาหาร
และการบริการสู่ตลาดสากล
3 พัฒนาคุณภาพชีวิต ส่งเสริมชุมชน
เข้มแข็ง สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
รวม

จานวนโครงการ
10 โครงการ
30 กิจกรรม
13 โครงการ
15 กิจกรรม

งบประมาณ
154,948,550

18 โครงการ

41,351,600

41 โครงการ
45 กิจกรรม

317,688,000

121,387,850

ข้อกฎหมาย
พระราชกฤษฎี ก าว่ า ด้ ว ยการบริ ห ารงานจั ง หวั ด และกลุ่ ม จั ง หวั ด
แบบบูรณาการ พ.ศ. 2551 กาหนดอานาจหน้าที่ของ ก.บ.จ. ดังนี
มาตรา 11 ก.บ.จ. มีอานาจหน้าที่ ดังต่อไปนี
(5) วิเคราะห์ บูรณาการ และจัดทาแผนปฏิบัติราชการประจาปีของ
จังหวัดและคาของบประมาณจังหวัด ก่อนนาเสนอต่อ ก.น.จ.
(6) ก ากั บ ให้ ค าแนะน า ติ ด ตามและประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ต าม
แผนพัฒนาจังหวัดและแผนปฏิบัติราชการประจาปีของจังหวัด และรายงาน ก.น.จ.
จึงนาเรียนที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณา
/มติที่ประชุม...

- 10 มติที่ประชุม

เห็นชอบโครงการตามแผนปฏิบตั ิราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
จานวน 41 โครงการ 43 กิจกรรม งบประมาณรวม 311,627,900 บาท ดังนี
ประเด็นยุทธศาสตร์
ที่
1 พัฒนาสภาพแวดล้อมให้เป็น
เมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน
2 ส่งเสริมภาคการผลิตการแปรรูปอาหาร
และการบริการสู่ตลาดสากล
3 พัฒนาคุณภาพชีวิต ส่งเสริมชุมชน
เข้มแข็ง สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
รวม

ระเบียบวาระที่ 6

เรื่อง อื่น ๆ
- ไม่มี -

เลิกประชุมเวลา

16.00 น.

จานวนโครงการ

งบประมาณ

10 โครงการ
28 กิจกรรม

148,888,450

13 โครงการ
15 กิจกรรม

121,387,850

18 โครงการ

41,351,600

41 โครงการ
43 กิจกรรม

311,627,900

พัชรา ผ่องใส
(นางสาวพัชรา ผ่องใส)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
ผู้จดรายงานการประชุม
เอกพงษ์ ศิริพันธ์
(นายเอกพงษ์ ศิริพันธ์)
ผู้อานวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

