รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัดอ่างทอง (ก.บ.จ.อท.) ครั้งที่ 2/2565
วันศุกร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 11.00 น.
ณ ห้องประชุมวิเศษชัยชาญ ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดอ่างทอง
***********************
ผูม้ าประชุม
1. นางสาวเอกรัตน์
2. นายศักดิ์ดา
3. นายปริญญา
4. นางสาววีรวรรณ
5. พ.ท. นรินทร์
6. นายเจษฎา
7. พ.ต.อ.สุธี
8. นายธนะวัฒน์
9. นางสมรัตน์
10. นางอโนชา
11. นางวาสนา
12. นายสุชาติ
13. นายภูปาณัสม์
14. นางณัฐธัญ
15. นางสาวศิริพร
16. นางสาวเบญจมาศ
17. นายยุวดล
18. นายศักดิ์ชัย
19. นางสาวพรทิพย์
20. นายทนงศักดิ์
21. นางประภาวดี
22. นายจิรทีปต์
23. นายกลวัชร
24. นายอนันต์
25. นางสาวนฎฐพร
26. นางสาวขนิษฐา
27. นายประสงค์
28. นายสมพงษ์
29. สิบเอกณรงค์
30. นายมังกร

นาคาคง
บรรดาศักดิ์
เขมะชิต
จันทนเสวี
พ่วงดี
รักวนิชย์
เสน่ห์ลักษณา
วงศ์ผัน
สุคนธ์สราญ
สุวรรณภาพ
ทองจันทร์
ศรีไทย
ผดุงอรรถ
กาหลง
ช่วงโชติ
ป้อมสิงห์
วงษ์กาวิน
เสนาพรหม
มีศักดิ์
ศรีวิเชียร
แซ่โค้ว
ทวีสุข
บุญกระจ่าง
สุขสุมิตร
คงมีทรัพย์
สุขแสงจันทร์
กลัดแก้ว
คงแช่มดี
แจ่มจารูญ
ศรีโหมด

แทน ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง (ประธาน)
รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง
ปลัดจังหวัดอ่างทอง
หัวหน้าสานักงานจังหวัดอ่างทอง
แทน รอง ผอ.รมน.จว.อท. (ฝ่ายทหาร)
อัยการจังหวัดอ่างทอง
แทน ผู้บังคับการตารวจภูธรจังหวัดอ่างทอง
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง
แทน ศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง
คลังจังหวัดอ่างทอง
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอ่างทอง
แทน ผู้อานวยการสานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
จังหวัดอ่างทอง
อุตสาหกรรมจังหวัดอ่างทอง
เกษตรและสหกรณ์จังหวัดอ่างทอง
แทน พาณิชย์จังหวัดอ่างทอง
แทน แรงงานจังหวัดอ่างทอง
แทน ผู้อานวยการแขวงทางหลวงชนบทอ่างทอง
ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอ่างทอง
แทน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง
แทน นายกเทศมนตรีเมืองอ่างทอง
นายกเทศมนตรีตาบลแสวงหา
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลราชสถิตย์
แทน ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอ่างทอง
ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาอ่างทอง
แทน ประธานหอการค้าจังหวัดอ่างทอง
แทน ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดอ่างทอง
ภาคประชาสังคมอาเภอเมืองอ่างทอง
ภาคประชาสังคมอาเภอวิเศษชัยชาญ
ภาคประชาสังคมอาเภอโพธิ์ทอง
ภาคประชาสังคมอาเภอป่าโมก

-๒31. นายบุญเสริม
32. นายวินัย
33. นายจาเนียร
34. นางปัญจมาศ

หนูทอง
บุญศรี
ชวลิต
เด็ดแก้ว

ผู้ไม่มาประชุม
1. ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง
ผูเ้ ข้าร่วมประชุม
1. นายณัชฐเดช
2. นายธีรพันธ์
3. นางสาวกฤติยาพร

มุลาลี
พระให้พร
ศรนารายณ์

4. นางสาวรัชณีย์

ช่วยเกื้อ

5. นางสาวกฤติยา

ศศะภูริ

6. นางสาวนุชศรา

เกิดแดง

7. นายสมยศ

แสงหิ่งห้อย

ภาคประชาสังคมอาเภอไชโย
ภาคประชาสังคมอาเภอแสวงหา
ภาคประชาสังคมอาเภอสามโก้
ผู้อานวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด
สานักงานจังหวัดอ่างทอง
ติดราชการ
นายอาเภอป่าโมก
แทน นายอาเภอแสวงหา
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชานาญการ
สานักงานจังหวัดอ่างทอง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
สานักงานจังหวัดอ่างทอง
พนักงานทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติงานกลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ
สานักงานจังหวัดอ่างทอง
เจ้าหน้าทีว่ ิเคราะห์นโยบายและติดตามประเมินผล
สานักงานจังหวัดอ่างทอง
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการพิเศษ

เริ่มประชุม เวลา 11.00 น.
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่อง ประธานแจ้งให้ทปี่ ระชุมทราบ
ประธาน
จังหวัดอ่างทองได้กาหนดจัดประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ
จังหวัดอ่างทอง (ก.บ.จ.อท.) ครั้งที่ 2/2565 ในวันศุกร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565 เพื่อขอความ
เห็นชอบโอนเปลี่ยนแปลงโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
เนื่ อ งจากผู้ ว่ า ราชการจั ง หวั ด อ่ า งท องติ ด ราชการ ในการเป็ น ประธาน
เปิด"ศูนย์ช่วยเหลือสังคมตาบลตลาดใหม่" ณ ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพ
ผู้สูงอายุ ตาบลตลาดใหม่ อาเภอวิเศษชัยชาญ จึงมอบหมายให้ นางสาวเอกรัตน์ นาคาคง
รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานในการประชุม
วัน นี้ ที่ศ าลากลางจังหวัดอ่ างทอง ได้มี การให้ บ ริการฉีด วัค ซีน ให้ กั บ ประชาชน
ในจังหวัด
นายแพทย์สาธารณสุขฯ
เชิญชวนทุกท่านที่สนใจเข้ารับการฉีดวัคซีน ที่ห้องประชุม 111 ปี เมืองอ่างทอง
ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดอ่างทอง (หลังเก่า) โดยมีเจ้าหน้าที่พร้อมให้บริการประชาชน
มติทปี่ ระชุม

รับทราบ เชิญชวนคณะกรรมการทุกท่านที่มีความพร้อมเข้ารับการฉีดวัคซีน

-๓ระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุม
ประธาน
มอบฝ่ายเลขานุการ
หัวหน้าสานักงานจังหวัดอ่างทอง จั งหวั ด อ่ างทองได้ จั ดประชุ มคณะกรรมการบริ ห ารงานจั งหวั ดแบบบู รณาการ
จังหวัดอ่างทอง (ก.บ.จ.อท.) ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันพฤหั สบดีที่ 13 มกราคม 2565
ฝ่ายเลขานุการ ได้จัดทารายงานการประชุมเรียบร้อย มีจานวน 19 หน้า และได้นาเข้าระบบ
รับ รองรายงานการประชุมผ่านทางเว็บไซต์จังหวัดอ่างทอง www.angthong.go.th หัวข้อ
“ระบบสารสนเทศ” (ระบบรับรองรายงานการประชุ ม) เพื่ อให้ คณะกรรมการ/ผู้ เข้ าร่วม
ประชุมตรวจสอบและเพื่ออานวยความสะดวกให้แก่ส่ว นราชการได้ใช้ป ระโยชน์ในการ
ดาเนิน งานตามนโยบายและข้อ สั่งการจากการประชุม จากระบบรับรองรายงานการ
ประชุมไม่ปรากฏว่ามีผู้ขอแก้ไขรายงานการประชุม โดยมีผู้เข้ารับรองการประชุม จานวน
29 ราย จากคณะกรรมการฯ จานวน 35 ราย
มติที่ประชุม
รับ รองรายงานการประชุม คณะกรรมการบริห ารงานจัง หวัด แบบบูร ณาการ
จังหวัดอ่างทอง ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 13 มกราคม 2565
ระเบียบวาระที่ 3

เรื่องเพื่อทราบ
3.1 โครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก ปี 2565
ประธาน
มอบฝ่ายเลขานุการ
หัวหน้าสานักงานจังหวัดอ่างทอง กระทรวงมหาดไทยแจ้งว่าคณะรัฐมนตรีได้ประชุมปรึกษา เมื่อวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน
๒๕๖๔ รั บทราบกรอบการด าเนิ นการและคู่ มื อแนวปฏิ บั ติ การเสนอโครงการพั ฒ นาและ
เสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก ปี ๒๕๖๕ และมอบหมายให้กระทรวงมหาดไทย
และหน่วยงานของรัฐ ที่เกี่ยวข้องถือปฏิบัติตามแนวทางที่กาหนดไว้ในคู่มือแนวปฏิบัติการ
เสนอโครงการฯ รวมถึงกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องของทางราชการโดยเคร่งครัด
ทั้งนี้ ได้จัดประชุมชี้แจงคู่มือแนวปฏิบัติการเสนอโครงการดังกล่าวผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล
(Video conference) ให้แก่จังหวัด เมื่อวันศุกร์ที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๔
จังหวัดอ่างทอง ได้แจ้งให้ทุกส่วนราชการ อาเภอ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง
เทศบาลเมืองอ่างทอง ศึกษาคู่มือแนวทางปฏิบัติการเสนอโครงการพัฒนาและเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก ปี 2565 และเสนอโครงการที่มีความพร้อมดาเนินการ
ตามคู่มือแนวทางปฏิบัติการเสนอโครงการฯ ให้จังหวัดอ่างทอง ภายในวันที่ 20 ธันวาคม 2564
เพื่อให้การเสนอแผนงาน/โครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจ
ฐานราก เป็นไปตามคู่มือแนวทางปฏิบัติการเสนอโครงการฯ ที่สานักงานสภาพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่ งชาติกาหนดและเป็นไปด้วยความเรียบร้อย เกิดประโยชน์สูงสุด
แก่ประชาชนในพื้นที่ จังหวัดอ่างทอง จึงได้มีคาสั่งจังหวัดอ่างทอง ที่ 3051/2564 ลงวันที่
17 ธั น วาคม 2564 เรื่ อง แต่ งตั้ งคณะท างานพิ จารณากลั่ นกรองโครงการพั ฒ นาและ
เสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก ปี 2565 จังหวัดอ่างทอง เพื่อพิจารณากลั่นกรอง
โครงการก่อนส่งให้ กองจัดทางบประมาณเขตพื้นที่ (CBO) สานักงบประมาณ ตรวจสอบ
ความถูกต้องต่อไป ซึ่งคณะทางานพิจารณากลั่นกรองฯ ได้ประชุมเมื่อวันที่ 24 ธันวาคม
2564 สรุป ดังนี้

-๔หน่วยรับงบประมาณ

จานวนโครงการ

จานวนเงิน (บาท)

116
148
264

115,009,180.00
237,406,227.87
352,415,407.87

1. จังหวัดอ่างทอง
2. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รวม

มติ ที่ ป ระชุ ม คณะท างานพิ จ ารณากลั่ น กรองโครงการพั ฒ นาและเสริ ม สร้ า ง
ความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก ปี 2565 จังหวัดอ่างทอง เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2564
พิ จารณาตั ดโครงการที่ เอกสารการเสนอของบประมาณไม่ ครบถ้ วน จ านวน 36 โครงการ
งบประมาณ 69,563,588 บาท คงเหลือ 228 โครงการ งบประมาณ 282,851,819 บาท ดังนี้
คณะทางานพิจารณาตัด
จานวน
งบประมาณ
(โครงการ)
(บาท)
1
947,000.00
35
68,616,588.00
36
69,563,588.00

หน่วยรับงบประมาณ
1. จังหวัดอ่างทอง
2. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รวม

จานวน
โครงการ
115
113
228

คงเหลือ
งบประมาณ
(บาท)
114,062,180
168,789,639
282,851,819

เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2565 กองจัดทางบประมาณเขตพื้นที่ 12 สานักงบประมาณ
(CBO) ได้ แจ้ งผลการตรวจสอบโครงการพั ฒ นาและเสริ มสร้ างความเข้ มแข็ งของเศรษฐกิ จ
ฐานราก ปี 2565 จังหวัดอ่างทอง จานวน 124 โครงการ งบประมาณ 133,714,141 บาท
(หนึ่งร้อยสามสิบสามล้านเจ็ดแสนหนึ่งหมื่นสี่พันหนึ่งร้อยสี่สิบเอ็ดบาทถ้วน) และข้อเสนอแนะ
ดังนี้
หน่วยรับงบประมาณ
1. จังหวัดอ่างทอง
2. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รวม

จานวน
โครงการ

จานวนเงิน
(บาท)

100
24
124

82,458,000
51,256,141
133,714,141

ผลการตรวจสอบ
เอกสาร
ครบ
65
22
87

เอกสารครบ
มีขอ้ สังเกต
35
2
37

เอกสาร
ไม่ครบ
-

ทั้งนี้ ข้อเสนอโครงการที่กองจัดทางบประมาณเขตพื้นที่ 12 สานักงบประมาณ (CBO)
แจ้งผลการตรวจสอบว่ามีข้อสังเกต และจังหวัดอ่างทองได้แจ้งให้ ห น่วยรับงบประมาณ
ดาเนินการแก้ไขเรียบร้อยแล้ว ประกอบด้วย
หน่วยรับงบประมาณ
1. โครงการชลประทาน
อ่างทอง
2. แขวงทางหลวง
ชนบทอ่างทอง
3. อบต.เอกราช
4. ทต.ป่าโมก
รวมเอกสารมีขอ้ สังเกต

จานวน
โครงการ
34

จานวนเงิน
(บาท)
32,184,000

1

5,000,000

1
1
37

1,395,900
2,321,231
40,901,131

ข้อสังเกต
แบบรูปรายการ ข้อมูลชื่อตาบล/อาเภอไม่ตรงกับชื่อ
โครงการ/ปร.4 - ปร.5
ระยะเวลาดาเนินการควรเริ่ม เม.ย.-ธ.ค.65
แบบรายงานประเมินความเสี่ยงฯ ข้อมูลไม่ครบ
ระยะเวลาดาเนินการควรเริ่ม เม.ย.-ธ.ค.65

จั ง หวั ด อ่ า งทองได้ น าข้ อ เสนอโครงการพั ฒ นาและเสริ ม สร้ า งความเข้ ม แข็ ง
ของเศรษฐกิจฐานราก ปี 2565 จังหวัดอ่างทอง ที่ผ่านการตรวจสอบจากกองจัดทางบประมาณ
เขตพื้นที่ 12 สานั กงบประมาณ (CBO) เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน

-๕ระดับจังหวัด จังหวัดอ่างทอง ครั้งที่ 1/2565 เมื่อ วัน ที่ 28 มกราคม 2565 เพื่อ พิจ ารณา
ให้ค วามเห็น ชอบก่อ นเสนอต่ อ รองนายกรั ฐ มนตรี ที่ ก ากั บ และติ ด ตามการปฏิ บั ติ ร าชการ
ในภูมิภาค (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ) พิจารณาให้ความเห็นชอบ เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2565
พร้อมทั้งจัดส่งกระทรวงมหาดไทยดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
จึงนาเรียนที่ประชุมเพื่อโปรดทราบ
มติที่ประชุม

รับทราบ
3.2 ปฏิทินกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดอ่างทอง ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2565

ประธาน

มอบฝ่ายเลขานุการ

หัว หน้าส านัก งานจังหวัด อ่างทอง จังหวัดอ่างทอง กาหนดจัดปฏิทินกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดอ่างทอง
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดังนี้
ที่

ชื่อกิจกรรม

กาหนดจัดงาน

1

งานราลึกวีรชนคนถูกลืมขุนรองปลัดชู

ยกเลิกการจัดกิจกรรม

2

งานราลึกสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

3

งานเกษตรปลอดภัยของดีเมืองอ่างทอง

4

งานสดุดีคนดีศรีแผ่นดินถิ่นนรสิงห์
“พันท้ายนรสิงห์”
มหกรรมของดีเมืองอ่างทอง งานมหกรรม
กินปลาใหญ่ กินไข่นกกระทา กินผักปลอดภัย

18-19 มกราคม
2565
28 มกราคม 6 กุมภาพันธ์ 2565
10-11 กุมภาพันธ์
2565
18-19 มีนาคม 2565

5
6

งานสดุดีวีรชนคนแสวงหา

11-13 มีนาคม 2565

7

งานราลึกวีรชนแขวงเมืองวิเศษไชยชาญ

24-26 มีนาคม 2565

8

งานมหกรรมลิเกและศิลปวัฒนธรรม
จังหวัดอ่างทอง
งานเทศกาลไหว้พระนอนวัดขุนอินทประมูล
(วันวิสาขบูชา) (วันอาสาฬหบูชา)
งานราลึกสมเด็จพระพุฒาจารย์
(โต พรหมรังสี)
เทศกาลกินผัดไทย
ไหว้พระสมเด็จเกษไชโย
จัดงานราลึกเสด็จประพาสต้นล้นเกล้า
รัชกาลที่ 5
จัดงานราลึกรัชกาลที่ 9

16-20 เมษายน 2565

9
10
11
12
13

14 มหกรรมกลองนานาชาติและพิธีไหว้ครูกลอง

สถานทีด่ าเนินการ

หน่วยงานดาเนินการ

ลานพระบรมราชานุเสาวรีย์
สมเด็จพระนเรศวรมหาราช

อาเภอวิเศษชัยชาญ
สนง.การท่องเที่ยวฯ
อาเภอป่าโมก
สนง.การท่องเที่ยวฯ

วัดขุนอินทประมูล
อาเภอโพธิ์ทอง

สนง.เกษตรและสหกรณ์ฯ
สนง.การท่องเที่ยวฯ

วัดนรสิงห์ อาเภอป่าโมก

อาเภอป่าโมก
สนง.การท่องเที่ยวฯ

ริมเขื่อนแม่น้าน้อย
ตลาดศาลเจ้าโรงทอง
อาเภอวิเศษชัยชาญ
บริเวณที่ว่าการอาเภอแสวงหา

ที่ทาการปกครองฯ
สนง.การท่องเที่ยวฯ

วัดวิเศษไชยชาญ ตาบลไผ่จาศีล
อนุเสาวรีย์นายดอก นายทองแก้ว
วัดไชยภูมิ อาเภอไชโย

อาเภอวิเศษชัยชาญ
สนง.การท่องเที่ยวฯ
อาเภอไชโย
สนง.การท่องเที่ยวฯ

อาเภอแสวงหา
สนง.การท่องเที่ยวฯ

15 พฤษภาคม 2565 วัดขุนอินทประมูล
13 กรกฎาคม 2565 อาเภอโพธิ์ทอง
21-24 มิถนุ ายน 2565 วัดไชโยวรวิหาร อาเภอไชโย

อาเภอโพธิ์ทอง
สนง.การท่องเที่ยวฯ

21-24 มิถนุ ายน 2565 วัดไชโยวรวิหาร อาเภอไชโย

อาเภอไชโย
สนง.การท่องเที่ยวฯ

อาเภอไชโย
สนง.การท่องเที่ยวฯ

5-7 สิงหาคม 2565

บริเวณหน้าศาลากลาง
จังหวัดอ่างทอง

ที่ทาการปกครองฯ
สนง.การท่องเที่ยวฯ

5-7 สิงหาคม 2565

บริเวณหน้าศาลากลาง
จังหวัดอ่างทอง
บริเวณหมู่บ้านปากน้า

ที่ทาการปกครองฯ
สนง.การท่องเที่ยวฯ
อาเภอป่าโมก
สนง.การท่องเที่ยวฯ

22-26 สิงหาคม 2565

-๖จึงนาเรียนที่ประชุมเพื่อโปรดทราบ
นางสาวเอกรัตน์ นาคาคง
ผู้ว่าราชการจังหวัดมีนโยบายให้ทางจังหวัดจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว
(รองผู้ว่าราชการจังหวัดฯ) เพื ่อ กระตุ้น เศรษฐกิจ ให้ พี่น้ องชาวจังหวัดอ่ างทอง โดยให้ ดาเนิ นการตามมาตรการ
เฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
มติที่ประชุม

รับทราบ และขอเชิญชวนทุกท่านเที่ยวชมงานเกษตรปลอดภัยของดีเมืองอ่างทอง
ณ วัดขุนอินทประมูล อาเภอโพธิ์ทอง โดยมีกาหนดจัดถึงวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2565
และฝากทางตารวจภูธรจังหวัดอ่างทองดูแลเรื่องการจราจรของประชาชนผู้มาเที่ยวชมงาน

ระเบียบวาระที่ 4

เรื่องเพื่อพิจารณา
ขอความเห็ น ชอบโอนเปลี่ย นแปลงโครงการตามแผนปฏิ บัติราชการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565

ประธาน

มอบฝ่ายเลขานุการ

หัวหน้าสานักงานจังหวัดอ่างทอง ข้อระเบียบที่เกี่ยวข้อง
1. หลั ก เกณฑ์ ก ารเปลี่ ย นแปลงโครงการตามแผนปฏิ บั ติ ร าชการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด และการใช้เงินเหลือจ่าย
ข้อ 2. ในกรณี ที่ จังหวัดและกลุ่ มจังหวัดมีความประสงค์โอนเปลี่ ยนแปลง
โครงการทั้งกรณีงบประมาณปกติและงบประมาณเหลือจ่าย ให้ดาเนินการได้เฉพาะกรณี
ต่อไปนี้
2.1 การขอโอนเปลี่ ย นแปลงโครงการ ให้ ด าเนิ น โครงการส ารอง
ที่อยู่ในแผนปฏิบัติราชการประจ าปี (Y2) ก่อน ทั้งนี้ สามารถดาเนินกิจกรรมบางส่ว น
ของโครงการส ารองที่อยู่ในแผนปฏิบัติราชการประจาปี (Y2) เท่าที่มีงบประมาณอยู่ได้
ส่วนกิจกรรมที่เหลือของโครงการสามารถนาไปดาเนินการในปีถัดไป โดยให้ประสานหารือ
กับสานักงบประมาณก่อนดาเนินการ
2.2 การขอเปลี่ ย นแปลงรายละเอี ย ดโครงการที่ ไ ม่ มี ผ ลกระทบ
ต่ อ วั ต ถุ ป ระสงค์ ข องโครงการ กิ จ กรรม หรื อ รายการตามแผนปฏิ บั ติ ง านและแผน
การใช้จ่ายงบประมาณ ดังนี้
2.2.1 การแก้ไขข้อความที่พิมพ์คลาดเคลื่ อน ตกหล่นให้ ถูกต้อง
ตามข้อเท็จจริงที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ
2.2.2 การขอเปลี่ยนแปลงประเภทงบรายจ่าย โดยไม่มีผลทาให้
เปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ ของรายการที่อนุมัติไว้เดิม
2.2.3 การเปลี่ยนแปลงกิจกรรม หรือพื้นที่ดาเนินการที่ไม่กระทบ
ต่อกลุ่มเป้าหมาย หรือวัตถุประสงค์ของโครงการ
2.2.4 การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของแบบรูปรายการสิ่งก่อสร้าง
เพื่อให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ที่จะดาเนินการก่อสร้าง
2.2.5 การเปลี่ ย นแปลงรายละเอี ย ดครุ ภั ณ ฑ์ ชนิ ด จ านวน
คุณลักษณะเฉพาะ (specification) ที่ไม่มีผลกระทบต่อการใช้งาน (capacity) หรือไม่
มีผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงประเภทหรือปริมาณครุภัณฑ์ที่ได้รับอนุมัติ
2.2.6 กรณี การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดกิจกรรมในงบดาเนินงาน
เช่น สถานที่จัด จ านวนผู้เข้าร่วม จานวนรุ่น ค่าวัสดุ ค่าใช้สอย ค่าตอบแทน และระยะเวลา
ที่ไม่ทาให้จานวนกลุ่มเป้าหมายหรือผู้ได้รับประโยชน์น้อยลง

-๗ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ ตามข้อ 2.2.1 - 2.2.6 ต้องไม่มีผล
ทาให้ต้องเพิ่มวงเงินงบประมาณตามรายการที่ได้รับจัดสรร
2.3 การขอโอนเปลี่ ยนแปลงโครงการสามารถนาไปขยายผลโครงการ
ที่ดาเนินการแล้วเสร็จเพื่อเพิ่มเติมเป้าหมายโครงการเดิมให้บรรลุผลสัมฤทธิ์มากยิ่งขึ้นได้
ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงโครงการตามข้อ 2 ให้เป็นอานาจของ ก.บ.จ. หรือ ก.บ.ก.
พิจ ารณาให้ความเห็นชอบ โดยให้ ก.บ.จ. หรือ ก.บ.ก. รายงานการเปลี่ ยนแปลงดังกล่าว
ให้ อ.ก.บ.ภ. ที่ กากับดูแลภาคทราบภายใน 15 วัน นั บ แต่ วัน สิ้น ไตรมาสที่ได้รับ อนุมั ติ
ให้เปลี่ยนแปลงโครงการ
ข้อ 3 ส าหรับกรณีการดาเนินโครงการเดิม แต่มีการเปลี่ยนแปลงกิจกรรม
หรือพื้นที่ดาเนินการซึ่งกระทบต่อกลุ่มเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ของโครงการให้นาเสนอ
ขอความเห็นชอบจากประธาน อ.ก.บ.ภ. ที่กากับดูแลภาค
ข้อ 4 ในกรณีที่ดาเนินโครงการสารองที่อยู่ในแผนปฏิบัติราชการประจาปี (Y2)
ตามข้อ 2.1 ทั้งหมดแล้ว จึงจะสามารถขอโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่าย ทั้งกรณี
งบประมาณปกติและงบประมาณเหลือจ่าย ไปดาเนิน โครงการใหม่ที่ไม่อยู่ในแผนปฏิบัติ
ราชการประจาปีงบประมาณของจังหวัดและกลุ่มจังหวัดได้ โดยให้เสนอขอความเห็นชอบ
จาก อ.ก.บ.ภ. ที่กากับดูแลภาค
ข้อ 5 การขอโอนเปลี่ยนแปลงโครงการตามข้อ 3 และ ข้อ 4 ให้ ผู้ว่าราชการ
จั งหวั ด หรื อ หั วหน้ ากลุ่ มจั งหวั ด น าเสนอเพื่ อขอความเห็ นชอบจาก ก.บ.จ. หรื อ ก.บ.ภ.
แล้วแต่กรณี เมื่อ ก.บ.จ. หรือ ก.บ.ภ. ให้ความเห็นชอบในการปรับแผนปฏิบัติราชการประจาปี
ของจังหวัด แผนปฏิบัติราชการประจาปีของกลุ่มจังหวัด แผนพัฒนาจังหวัดและแผนพัฒนา
กลุ่ มจั งหวั ด พร้ อมทั้ งเห็ นชอบการโอนเปลี่ ยนแปลงงบประมาณรายจ่ ายของจั งหวั ด หรื อ
กลุ่มจังหวัดแล้ว ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดหรือหัวหน้ากลุ่มจังหวัดจัดส่งคาขอโอนเปลี่ยนแปลง
โครงการมายังฝ่ายเลขานุการ ก.บ.ภ. เพื่อพิจารณากลั่นกรอง และเสนอขอความเห็นชอบ
จาก ประธาน อ.ก.บ.ภ. ที่กากับดูแลภาค
2. หลั ก เกณฑ์ ว่ า ด้ ว ยการใช้ ง บประมาณร่ า ยจ่ า ย การโอนจั ด สรรหรื อ การ
เปลี่ยนแปลงเงินจัดสรร พ.ศ. 2562
ข้อ 8 กรณีมีความจาเป็นเพื่อจัดทาผลผลิตหรือโครงการให้บรรลุเป้าหมาย
ตามแผนการปฏิ บัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ หั วหน้าหน่วยรับ งบประมาณ
อาจโอนเงินจัดสรรหรือเปลี่ยนแปลง เงินจัดสรร ภายใต้แผนงาน ผลผลิ ต หรือโครงการ
เดียวกันได้โดยไม่ต้องขออนุมัติจากสานักงบประมาณ ภายใต้เงื่อนไข ดังนี้
(1) ต้องมิใช่การโอนจัดสรร หรือเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรจากรายจ่าย
ในงบบุคลากร รายการค่าครุภัณฑ์ที่มีวงเงินต่อหน่วยตั้งแต่หนึ่งล้านบาทขึ้นไป รายการ
ค่า ที่ ดิ น รายการสิ่ งก่ อ สร้างที่ มี ว งเงิน ต่ อ หน่ ว ยตั้ งแต่ สิ บ ล้ านบาทขึ้ น ไป หรื อ รายการ
ก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ
(2) ต้ อ งไม่ น าไปก าหนดอั ต ราบุ ค ลากรตั้ ง ใหม่ รายการค่ า จั ด หา
ครุ ภั ณ ฑ์ ย านพาหนะ รายการค่ าครุภั ณ ฑ์ ที่ มีว งเงิน ต่อ หน่ ว ยตั้ งแต่ ห นึ่ งล้ านบาทขึ้ น ไป
รายการค่าที่ดิน รายการสิ่งก่อสร้างที่มีวงเงินต่อหน่วยตั้งแต่สิบล้านบาทขึ้นไป หรือเป็น
ค่าใช้จ่ ายในการเดิน ทางไปราชการต่ างประเทศชั่ว คราว ที่ ไม่ได้ กาหนดไว้ในแผนการ
ปฏิ บั ติ ง านและแผนการใช้ จ่ า ยงบประมาณ และต้ อ งไม่ เป็ น การก่ อ หนี้ ผู ก พั น ข้ า ม
ปีงบประมาณ

-๘ณ วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2565 จังหวัดอ่างทองมีงบประมาณเหลือจากการยกเลิก
กิจกรรม (งบดาเนินงาน) จานวน 400,000 บาท (สี่แสนบาทถ้วน) และเหลือจ่ายจากการ
ก่อหนี้ผูกพัน (งบลงทุน) จานวน 57,449.28 บาท (ห้าหมื่นเจ็ดพันสี่ร้อยสี่สิบเก้าบาท
ยี่สิบแปดสตางค์)
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทองเสนอขอใช้งบประมาณเหลือจากการยกเลิก
กิจกรรม (งบดาเนินงาน) เพื่อต่อยอดกิจกรรมในโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจาปี
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จานวน 1 โครงการ 1 กิจกรรมหลัก 1 รายการ ดังนี้
งบประมาณ
(บาท)

รายการเดิม
โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์และกิจกรรมการท่องเที่ยว
กิจกรรมหลัก จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว
- งานราลึกขุนรองปลัดชู
หน่วยงานดาเนินการ
1. อาเภอวิเศษชัยชาญ
2. สานักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอ่างทอง
เหตุผล งบประมาณเหลือจากการยกเลิกกิจกรรม

รวมงบประมาณทัง้ สิน้

โครงการ : เสริมสร้างความปลอดภัยในชีวติ และทรัพย์สนิ
กิจกรรมหลัก ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
400,000 - ขับเคลื่อนชมรม To be number one จังหวัดอ่างทอง
(งบดาเนินงาน) หน่วยงานดาเนินการ
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง

งบประมาณ
(บาท)
322,070
(งบดาเนินงาน)

เหตุผล จังหวัดได้จัดประกวดกิจ กรรม TO BE NUMBER
ONE ภายในจั งหวั ด เพื่ อ สร้างกระแสไปแล้ ว ครั้งต่ อ ไป
จะเป็ น ก ารป ระก วดระ ดั บ ป ระ เท ศ ท าให้ ต้ อ งใช้
งบประมาณในการดาเนินงานโครงการรณรงค์ป้องกันและ
แก้ ไขปั ญ หายาเสพติ ด (TO BE NUMBER ONE) ซึ่ งเป็ น
การต่อยอดกิจกรรมเดิม เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ยิ่งขึ้น

400,000

หมายเหตุ 1. แผนงานบูรณาการฯ
2. หลักเกณฑ์ ก.บ.ภ.

รายการทีข่ อเปลีย่ นแปลง

ไม่กระทบแผน
ไม่กระทบแผน
(ข้ามผลผลิต)

รวมงบประมาณทัง้ สิน้

322,070

แจ้ง สป.มท. เพื่อทราบ
รายงาน อ.ก.บ.ภ. เพื่อทราบ ขอทาความตกลงกับสานักงบประมาณ

จึงนาเรียนที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณา
หัวหน้าสานักงานจังหวัดอ่างทอง เป็ นไปตามหลั กเกณฑ์ ข้ อ 2.3 การขอโอนเปลี่ ยนแปลงโครงการสามารถน าไป
ขยายผลโครงการที่ดาเนินการแล้วเสร็จเพื่อเพิ่มเติมเป้าหมายโครงการเดิมให้บรรลุผลสัมฤทธิ์
มากยิ่งขึ้น
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทองเสนอขอใช้งบประมาณเหลือ จากการยกเลิก
กิจกรรม เพื่อต่อยอดกิจกรรมในโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจาปี ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2565 โครงการเสริมสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน กิจกรรมหลัก ป้องกัน
และแก้ ไขปั ญ หายาเสพติ ด กิ จกรรมย่ อย ขั บเคลื่ อนชมรม To be number one จั ง หวั ด
อ่างทอง จานวน 322,070 บาท (สามแสนสองหมื่นสองพันเจ็ดสิบบาทถ้วน)
ผู้แทน นายแพทย์สาธารณสุขฯ การขับ เคลื่อนชมรม To be number one จังหวัดอ่างทอง เป็น การบูรณาการ
ร่ว มกัน ของหลายหน่ว ยงาน โดยระดับ จัง หวัด จะมีส านัก งานสาธารณสุข จัง หวัด
เป็น เลขานุก ารโครงการ โดยมีก ารประกวดผลงานและด าเนิ นกิ จกรรมต่างๆ เพื่ อให้
เกิ ด การกระตุ้ น ให้ ด าเนิ น การต่ อ เนื่ อ ง โดยปี 2564 ที่ ผ่ านมา เนื่ อ งจากสถานการณ์
การแพร่ ระบาดของโรคติ ดเชื้ อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ท าให้ กิ จกรรมที่ จะจั ดขึ้ น
ในปี 2564 ต้องเลื่อนการจัดกิจกรรมและส่งคืนงบประมาณ

-๙ในปี 2565 ส านัก งานสาธารณสุข จัง หวัด ได้ร ับ การจัด สรรงบประมาณ
งบพัฒนาจังหวัด จานวน 514,500 บาท (ห้าแสนหนึ่งหมื่นสี่พันห้ าร้อยบาทถ้วน) โดยได้
ดาเนินการไปแล้วจานวน 2 กิจกรรม คือ
1. รับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ในวโรกาส
เสด็จเปิดชมรม และศูนย์เพื่อนใจทูบีนัมเบอร์วัน ณ โรงเรียนโพธิ์ทองจินดามณี
2. การประกวดในปี 2565 ภายในจังหวัดอ่างทอง (เลื่อนมาจาก ปี 2564)
ทาให้ง บประมาณที่จ ะดาเนิน การประกวดในระดับ ประเทศในปี 2565 ไม่เพีย งพอ
ที่จะดาเนินกิจ กรรมการขับเคลื่อนชมรม To be number one จังหวัดอ่างทอง ให้บรรลุ
ตามวัต ถุป ระสงค์โ ครงการ จึงเสนอขอรับ การสนับ สนุน เพิ่ม จานวน 322,070 บาท
(สามแสนสองหมื่นสองพันเจ็ดสิบบาทถ้วน) เพื่อขยายผลในการดาเนินกิจกรรมให้บรรลุ
วัตถุประสงค์
นายศักดิ์ดา บรรดาศักดิ์
แจ้งฝ่ายเลขานุการเพิ่มข้อมูลกิจกรรมที่ดาเนินการไปแล้ว เพื่อเพิ่มความชัดเจน
(รองผู้ว่าราชการจังหวัดฯ) ในการใช้จ่ายงบประมาณ
มติที่ประชุม

เห็นชอบโอนเปลี่ยนแปลงโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2565 โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์และกิจกรรมการท่องเที่ยว กิจกรรมหลัก จัดกิจกรรม
เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว กิจกรรมย่อย งานราลึกขุนรองปลัดชู เพื่อนาไปขยายผลโครงการ
เดิมให้บรรลุผลสัมฤทธิ์มากยิ่งขึ้นได้ โครงการเสริมสร้างความปลอดภัยในชี วิตและทรัพย์สิน
กิ จกรรมหลั ก ป้ องกั นและแก้ ไขปั ญ หายาเสพติ ด กิ จกรรมย่ อย ขั บเคลื่ อนชมรม To be
number one จั งหวั ด อ่ างทอง จ านวน 322,070 บาท (สามแสนสองหมื่ น สองพั น
เจ็ดสิบบาทถ้วน)

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอืน่ ๆ

ไม่มี

ปิดประชุม เวลา 11.45 น.

ผู้จดรายงานการประชุม
(นางสาวกฤติยา ศศะภูริ)
พนักงานทรัพยากรบุคคล

ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นางปัญจมาศ เด็ดแก้ว)
ผู้อานวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด

