
รายงานการประชมุ 
คณะกรรมการบรหิารงานกลุํมจงัหวดัแบบบรูณาการ (ก.บ.ก.) กลุมํจงัหวดัภาคใตฝ๎ัง่อนัดามนั 

(กระบี ่ตรงั พงังา ภเูกต็ และระนอง) ครัง้ที ่1/2561 
วนัพฤหสับดทีี ่25 มกราคม 2561 เวลา 13.30-16.30 น. 
ณ หอ๎งประชมุชัน้ 2 อาคารคอซิมบี ้ศาลากลางจงัหวดัภเูกต็ 

............................. 
รายชือ่ผู๎มาประชมุ 
1. นายนรภัทร ปลอดทอง  หัวหน๎ากลุํมจังหวัดภาคใต๎ฝั่งอันดามัน  ประธานกรรมการ 
2. วาํที่ร๎อยตรีอภนิันท๑ เผือกผํอง  รองผู๎วําราชการจังหวัดกระบี่   รองประธานกรรมการ
     แทนผู๎วําราชการจังหวัดกระบี่ 
3. นายชาญศักดิ ์ถวิล   รองผู๎วําราชการจังหวัดพังงา   รองประธานกรรมการ 
     แทนผู๎วําราชการจังหวัดพังงา 
4. นายพรเทพ ผํองศรี   รองผู๎วําราชการจังหวัดระนอง   รองประธานกรรมการ 
     แทนผู๎วําราชการจังหวัดระนอง 
5. นางจ าลอง หนูเนียม   ผู๎อ านวยการกลุํมงานยุทธศาสตร๑และข๎อมูลฯ รองประธานกรรมการ 
     แทนผู๎วําราชการจังหวัดตรัง 
6. นายถาวรวัฒน๑ คงแก๎ว  รองผู๎วําราชการจังหวัดภูเกต็          กรรมการและเลขานุการ 
7. นายสุชาติ เซํงมาก   เกษตรและสหกรณ๑จังหวัดกระบี่    กรรมการ
  
8. นางกัญญ๑ชลา สุขิตรกูล  ทํองเที่ยวและกีฬาจังหวัดพงังา    กรรมการ 
     ปฏบิัติหน๎าทีท่ํองเที่ยวและกฬีาจังหวัดกระบี ่
9. นายกิตติชัย เอํงฉ๎วน   รองนายกองค๑การบรหิารสวํนจังหวัดกระบี่  กรรมการ 
     แทนนายกองค๑การบริหารสวํนจังหวัดกระบี ่
10. นายกิจจา กาละวงศ๑  รองปลัดเทศบาลเมืองกระบี ่    กรรมการ 
     แทนนายกเทศมนตรีเมืองกระบี ่
11. นายสาคร มีแก๎ว   นายกองค๑การบรหิารสํวนต าบลคลองทํอมเหนือ  กรรมการ 
12. นางณัฐริกา สงศรีบุญสิทธิ ์  นักวเิคราะห๑นโยบายและแผนช านาญการ   กรรมการ 
     แทนเกษตรและสหกรณ๑จังหวัดตรัง 
13. นายสมปอง หนเูนื่อง  นายกองค๑การบรหิารสํวนต าบลเขาวิเศษ   กรรมการ 
14. จ.ท.ธรีพงศ๑ เสือลํอง  นักวเิคราะห๑นโยบายและแผนปฏิบัติการ    กรรมการ 
     แทนทํองเที่ยวและกฬีาจังหวัดพังงา  
15. นางสาวพิชชากร แจํมศรี  เกษตรและสหกรณ๑จังหวัดพงังา    กรรมการ 
16. นายสมคิด แซํอ๐อง   รองนายกองค๑การบรหิารสวํนจังหวัดพังงา  กรรมการ 
     แทนนายกองค๑การบริหารสวํนจังหวัดพังงา 
17. นายณัฐพงศ๑ ค ามา   รองปลัดเทศบาลเมืองพังงา    กรรมการ 
     แทนนายกเทศมนตรีเมืองพังงา 
18. นายช านาญ พึ่งถ่ิน   ภาคประชาสังคมจังหวัดพังงา    กรรมการ 
19. นางศิรวี วาเล๏าะ   ทํองเที่ยวและกีฬาจังหวัดภเูก็ต    กรรมการ 
20. นางพัชรินทร๑ ยีต า   ผู๎อ านวยการสวํนอ านวยการ    กรรมการ 
     แทน ผอ.ส านักงานทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมจังหวัดภูเก็ต 
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21. นายเศกสรรค๑ สัจจศรี  รักษาราชการแทนผู๎อ านวยการกองแผนและงบประมาณ กรรมการ 
     แทนนายกองค๑การบริหารสวํนจังหวัดภูเก็ต 
22. นายธนสาร จิรจามร  นายกเทศมนตรีต าบลเทพกระษัตร ี   กรรมการ 
23. นายอภิรักษ๑ พรรณสุข  หัวหน๎าส านักปลัด     กรรมการ 
     แทนนายกองค๑การบริหารสวํนต าบลสาคู 
24. นางณัฐพร ผาณิตพิเชฐวงศ๑  ภาคประชาสังคมจังหวัดภูเก็ต    กรรมการ 
25. นายเกียรติศักดิ์ นารีเลศิ  เกษตรและสหกรณ๑จังหวัดระนอง   กรรมการ 
26. นายจรูญ เชาวนรังค๑  ผู๎อ านวยการกองแผนและงบประมาณ   กรรมการ 
     แทนนายกองค๑การบริหารสวํนจังหวัดระนอง 
27. นายนริศ น๎อยราช   รองนายกเทศมนตรีเมืองระนอง    กรรมการ 
     แทนนายกเทศมนตรีเมืองระนอง 
28. นายสุมนต๑ จันทร๑สวําง  รองนายกองค๑การบรหิารสวํนต าบลกะเปอร๑  กรรมการ 
     แทนนายกองค๑การบริหารสวํนต าบลกะเปอร๑ 
33. นายสุชพี พัฒน๑ทอง   ภาคประชาสังคมจังหวัดระนอง    กรรมการ 
34. นายจรูญ ขอสันติกุล  แทนภาคประชาสังคมจังหวัดระนอง   กรรมการ 
35. นายสลิล โตทับเที่ยง   ประธานหอการค๎ากลุํมจังหวัดภาคใต๎ฝั่งอันดามัน  กรรมการ 
36. นายสมชาย หาญภักดปีฏิมา หัวหน๎าส านักงานจังหวัดกระบี ่  กรรมการและผูช๎ํวยเลขานกุาร 
37. นายประหยัด ชํอผกาพนัธ๑  ผู๎อ านวยการกลุํมงานยุทธศาสตร๑ฯ กรรมการและผูช๎ํวยเลขานกุาร 
     แทนหัวหน๎าส านกังานจังหวดัพังงา 
38. นายนนัทศักดิ์ บุนนาค  ผู๎อ านวยการกลุํมงานอ านวยการ  กรรมการและผูช๎ํวยเลขานกุาร 
     รักษาราชการแทนหวัหน๎าส านักงานจังหวัดภูเก็ต  
39. นายสมพล หํวงจริง   ผู๎อ านวยการกลุํมงานยุทธศาสตร๑ฯ กรรมการและผูช๎ํวยเลขานกุาร 
     แทนหัวหน๎าส านกังานจังหวดัระนอง 
40. นางสาวสภุาวรรณ คงแก๎ว  นักวิเคราะห๑นโยบายและแผนช านาญการ กรรมการและผูช๎ํวยเลขานกุาร 
     แทนหัวหน๎าส านกังานจังหวดัตรัง 
 
รายชือ่ผูไ๎มมําประชมุ 
1. นางสาวพิมพ๑รพ ีพนัธุ๑วิชาติกุล  ภาคประชาสังคมจังหวัดกระบี่ กรรมการ 
2. นางพัชรา พูลโภคผล  ภาคประชาสังคมจังหวัดกระบี่  กรรมการ 
3. ทํองเที่ยวและกีฬาจังหวดัตรัง     กรรมการ 
4. นายกองค๑การบรหิารสวํนจังหวัดตรัง    กรรมการ 
5. นายเกรียงศักดิ์ รัตนสิมานนท๑ นายกเทศมนตรีนครตรัง  กรรมการ 
6. นายประเวช ชิตจันทร๑  ภาคประชาสังคมจังหวัดตรัง  กรรมการ 
7. นางอริยา แก๎วสามดวง ภาคประชาสังคมจังหวัดตรัง  กรรมการ 
 
8. นายกองค๑การบรหิารสวํนต าบลโคกกลอย   กรรมการ  
9. นายก าธร ขันธรรม  ภาคประชาสังคมจังหวัดพังงา  กรรมการ 
10. วําที่ร.ต.ไตรบัญญัติ จริยะเลอพงษ๑  ภาคประชาสังคมจังหวัดภูเก็ต กรรมการ 
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11. ทํองเที่ยวและกฬีาจังหวัดระนอง    กรรมการ 
12. ประธานสภาอุตสาหกรรมกลุํมจังหวัดภาคใต๎ฝั่งอันดามัน กรรมการ 
 
รายชือ่ผูเ๎ขา๎รวํมประชมุ 
1. นางพิชญา ชัยนาค    ผูอ๎ านวยการศูนย๑วิจัยและพฒันาประมงชายฝั่งพังงา 
2. นางพัชรนิทร๑ ยีต า   นักจัดการงานทั่วไปช านาญการพิเศษ สนง.ทสจ.ภเูก็ต 
3. นายดิษฐนันท๑ เสน็ฤทธิ ์  นักวชิาการสิ่งแวดล๎อม ส านักงานสิ่งแวดล๎อมภาคที่ 15 
4. นางสาวณภัทร เตชะภัทรวรกุล นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ ส านักงานสิ่งแวดล๎อมภาคที่ 15 
5. นางกนกวรรณ รกัษ๑ทอง  นักวชิาการวฒันธรรมช านาญการ  สนง.วัฒธรรมจังหวัดพังงา 
6. นางสาวกิตติมา สนธิเมือง   นักวชิาการวฒันธรรมช านาญการ  สนง.วัฒธรรมจังหวัดพังงา 
7. นายวิโรจน๑ ด าคง   พลังงานจังหวัดภูเก็ต 
8. นายสุวฒัน๑ สุขสิริ   หัวหน๎าเขตห๎ามลําสัตว๑ปุาทุงํทะเล  
9. นายสุทธพิงศ๑ ก าธร   นักวชิาการปุาไม๎  เขตห๎ามลําสัตว๑ปุาทุํงทะเล 
10. นางกาญจนา จา๎ยเกิด  นักวชิาการประมงช านาญการ ส านักงานประมงจังหวัดกระบี่ 
11. นายก๎องเกียรติ ตนัตินนัท๑  หัวหน๎าฝาุยแผนงานและงบประมาณ  เทศบาลเมืองกระบี่  
12. นายธรีวฒัน๑ หัสนี   เจ๎าหนา๎ที่วเิคราะห๑นโยบายและแผน ส านกังานจังหวัดพังงา 
13. นายหัสชัย หนูอุไร   นักวเิคราะห๑นโยบายและแผนปฏิบัติการ สทกจ.ภูเก็ต 
14. นายกุลพัฒน๑ ฤกษ๑จ านง  นักวเิคราะห๑ผังเมืองช านาญการพิเศษ สนง.ยผม.จังหวัดภูเก็ต 
15. นางสาวอังคณา คณีกุล  นักวิเคราะห๑นโยบายและแผนช านาญการ สนง.เกษตรและสหกรณ๑จังหวัดระนอง 
16. นายสุริยนั เดชรกัษา  ผู๎อ านวยการกลุํมงานบริหารยุทธศาสตร๑กลุํมจังหวัดภาคใต๎ฝั่งอันดามัน 
17. นางสาวนิลเนตร คลองรั้ว  นักวชิาการเงินและบัญชีปฏบิัติการ กลุํมจังหวัดภาคใต๎ฝั่งอันดามัน 
18. นายเอกศักดิ์ อรุณมาศ  นักวเิคราะห๑นโยบายและแผนปฏิบัติการ กลุํมจังหวัดภาคใต๎ฝั่งอันดามัน 
19. นายจาตุรนต๑ ตั้นสกุล  นักวเิคราะห๑นโยบายและแผนปฏิบัติการ กลุํมจังหวัดภาคใต๎ฝั่งอันดามัน 
20. นางสาวลลิตา ขวัญสุข  เจ๎าหนา๎ที่วเิคราะห๑นโยบายและแผน กลุํมจังหวัดภาคใต๎ฝั่งอันดามัน 
21. นางสาวจฑุามาศ เกิดเมืองเล็ก ผู๎ชํวยเจ๎าหน๎าทีก่ารเงิน กลุมํจังหวัดภาคใต๎ฝั่งอันดามัน 
22. นางสาวอุทุมพร ชูทุํงยอ  ผู๎ชํวยเจ๎าหน๎าทีพ่ัสดุ กลุํมจังหวัดภาคใต๎ฝั่งอันดามัน 
23. นายธนัทสุข วิมล   เจ๎าหนา๎ที่วเิคราะห๑นโยบายและแผน กลุํมจังหวัดภาคใต๎ฝั่งอันดามัน 
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เริม่ประชุม เวลา 09.00 น.  
  เม่ือถึงเวลาประชุม และคณะกรรมการพร๎อม นายนรภทัร ปลอดทอง ผูว๎ํา
ราชการจังหวัดภเูก็ต ท าหนา๎ที่หัวหนา๎กลุํมจังหวัดภาคใต๎ฝั่งอันดามัน ได๎เปิดการประชุม
และด าเนินการตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 

ระเบยีบวาระที ่1 เรือ่ง ประธานแจง๎ใหท๎ีป่ระชุมทราบ 

ประธาน   ด๎วยคณะกรรมการนโยบายการบริหารงานจังหวัดและกลุํมจังหวัดแบบบูรณาการ 
(ก.น.จ.) ได๎ชี้แจงซักซ๎อมการด าเนินการของจังหวัดและกลุํมจังหวัด โดยให๎คงกลุํมจังหวัด
ตามประกาศฯ ฉบับเดิม เพื่อให๎การบริหารงบประมาณของกลุํมจังหวัดประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2559 พ.ศ. 2560 และ พ.ศ.2561 สอดคล๎องกับพระราชบัญญัติ
งบประมาณรายจํายประจ าปี 

   กลุํมจังหวัดภาคใต๎ฝั่ งอันดามัน จึงยังคงค าสั่ งที่  5 /2558 และค าสั่ งที่ 
10/2558 เพื่อให๎การบริหารงบประมาณของกลุํมจังหวัดประจ าปีงบประมาณ พ.ศ .
2559 พ.ศ. 2560 และ พ.ศ.2561 ยังคงสามารถขับเคลื่อนได๎ตามแนวทางของ
คณะกรรมการ ก.น.จ. ซ่ึงจะมีการแจ๎งให๎ทราบในวาระตํอไป 

มตทิีป่ระชมุ รับทราบ 

ระเบยีบวาระที ่2 เรือ่ง รบัรองรายงานการประชุมครัง้ทีผ่าํนมา 
นายสุริยัน เดชรักษา  ฝุายเลขานุการ  การประชุมคณะกรรมการบริหารงานกลุํมจังหวัดแบบบูรณาการ 

(ก.บ.ก.) กลุํมจังหวัดภาคใต๎ฝั่งอันดามัน ครั้งที่ 7/2560 เม่ือวันศุกร๑ที่ 1 กันยายน 
2560 เวลา 10.00 – 12.00 ณ ห๎องประชุม ชั้น 2 อาคารคอซิมบี้ ศาลากลางจังหวัด
ภูเก็ต โดยมีนายธีระ อนันตเสรีวิทยา รองผู๎วําราชการจังหวัดภูเก็ตท าหน๎าที่ประธานการ
ประชุม 
- มี ก.บ.ก. มาประชุม 40 คน 
- ผู๎ไมํมาประชุม 7 คน 
 - ผู๎เข๎ารํวมประชุม 22 คน 
รวม 62 คน 
รายงานการประชุมจัดท าไว๎ 13 หน๎า ประกอบด๎วย 
- หน๎าที่ 1 - 3 เป็นรายชื่อ ก.บ.ก. และผู๎เข๎ารํวมประชุม  
- ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ๎งที่ประชุมทราบ อยูํในหน๎าที่ 4 
- ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 6/2560 เม่ือวันที่ 15 
สิงหาคม 2560 
อยูํในหน๎าที่ 4 – 5 
- ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเพื่อทราบ 
   ๓.1 มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช๎จํายงบประมาณรายจํายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560 และงบประมาณรายจํายเพิ่มเติม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2560 อยูํในหน๎าที่ 5 - 6 
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   ๓.๒ ข๎อสั่ งการของกระทรวงมหาดไทยเกี่ ยวกับมาตรการเพิ่ ม
ประสิทธิภาพการใช๎จํายงบประมาณรายจํายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 และ
งบประมาณรายจํายเพิ่มเติมประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 อยูํในหน๎าที่ 6-7 
   ๓.๓ วงเงินที่สามารถน าไปใช๎ปรับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช๎จําย
งบประมาณ อยูํในหน๎าที่ 7 
- ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเพื่อพิจารณา 
   4.1 เห็นชอบการโอนเปลี่ยนแปลงกิจกรรมโครงการตามแผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 อยูํในหน๎าที่ 7 - 8 
   4.๒ การขอใช๎เงินเหลือจํายตามแผนงานบูรณาการเสริมสร๎างความ
เข๎มแข็งและยั่งยืนให๎กับเศรษฐกิจภายในประเทศ งบประมาณรายจํายเพิ่มเติมประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560 ของกลุํมจังหวัดภาคใต๎ฝั่งอันดามัน ตามมติคณะรัฐมนตรีวันที่ 
22 สิงหาคม 2560 อยูํในหน๎าที่ 9 – 12 
- ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ 
   5.1 การพัฒนาแผนภาค อยูํในหน๎าที่ 12-13 
จึงเรียนเสนอให๎ที่ประชุม ก.บ.ก. รับทราบ และขอมติรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 
7/2560 เม่ือวันศุกร๑ที่ 1 กันยายน 2560 ตํอไป 

มติที่ประชุม เห็นชอบรับรองรายงานการประชุม 

ระเบียบวาระที่ 3  เรื่อง เพื่อทราบ 

   3.1 ค าสั่งกระทรวงมหาดไทย ที่ 1849/2560 เรื่อง แตํงตั้งกรรมการและ
เลขานุการในคณะกรรมการบริหารงานกลุํมจังหวัดแบบบูรณาการ ลงวันที่  18 
พฤศจิกายน 2560 

นายถาวรวัฒน๑ คงแก๎ว  เลขานุการ  กระทรวงมหาดไทยได๎มีค าสั่งที่ 1849/2560 ลงวันที่ 18 
พฤศจิกายน 2560 แตํงตั้งคณะกรรมการและเลขานุการใน คณะกรรมการบริหารงาน
กลุํมจังหวัดแบบบูรณาการ โดยในสํวนของกลุํมจังหวัดภาคใต๎ฝั่งอันดามัน ได๎แตํงตั้ง นาย
ถาวรวัฒน๑ คงแก๎ว รองผู๎วําราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นกรรมการและเลขานุการ
คณะกรรมการบริหารงานกลุํมจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.) กลุํมจังหวัดภาคใต๎ฝั่งอันดามัน 

มติที่ประชุม รับทราบ 

  3.2 หนังสือคณะกรรมการนโยบายการบริหารงานจังหวัดและกลุํมจังหวัดแบบ
บูรณาการ ดํวนที่สุด ที่ นร 1203.2/ว 12 ลงวันที่ 27 พฤศจิกายน 2560 เรื่อง แนว
ทางการบริหารงานเชิงพื้นที่แบบบูรณาการ 

นายถาวรวัฒน๑ คงแก๎ว  เลขานุการ  ส านักงาน ก.พ.ร. ในฐานะฝุายเลขานุการคณะกรรมการนโยบาย
การบริหารงานจังหวัดและกลุํมจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.น.จ.) ได๎ชี้แจงซักซ๎อมการ
ด าเนินการของจังหวัดและกลุํมจังหวัด ดังนี้ 
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1.แนวทางการจัดท าแผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนากลุํมจังหวัด แผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปีของจังหวัด และแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของกลุํมจังหวัด รวมทั้งค าขอ
งบประมาณจังหวัด และงบประมาณกลุํมจังหวัด  
  1.1 ให๎จังหวัดและกลุํมจังหวัดจัดท าแผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนากลุํมจังหวัด 
แผนปฏิบัติราชการประจ าปีของจังหวัด และแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของกลุํมจังหวัด 
รวมทั้งค าของบประมาณจังหวัด และงบประมาณกลุํมจังหวัด ตามนโยบาย หลักเกณฑ๑ 
และวิธีการที่ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติ ในฐานะฝุาย
เลขานุการ ก.บ.ภ. จะได๎เสนอตํอคณะกรรมการบูรณาการนโยบายพัฒนาภาค (ก.บ.ภ.) 
พิจารณาเห็นชอบตํอไป 
  1.2 ให๎กลุํมจังหวัดตามประกาศคณะกรรมการนโยบายการบริหารงานจังหวัด
และกลุํมจังหวัดแบบบูรณาการ เรื่อง การจัดต้ังกลุํมจังหวัดและก าหนดจังหวัดที่เป็นศูนย๑
ปฏิบัติการของกลุํมจังหวัด (ฉบับที่ 3) ด าเนินการ ดังนี้ 
 1.2.1 กรณีกลุํมจังหวัดที่ ไ ด๎รับการจัดต้ังใหมํ ให๎ด า เนินการจัดต้ัง
คณะกรรมการบริหารงานกลุํมจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.) เพื่อท าหน๎าที่จัดท า
แผนพัฒนากลุํมจังหวัด และแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของกลุํมจังหวัด 
 1.2.2 กรณีกลุํมจังหวัดเดิม ให๎ ก.บ.ก. ตามที่ได๎รับการแตํงต้ังไว๎เดิม ท า
หน๎าที่จัดท าแผนพัฒนากลุํมจังหวัด และแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของกลุํมจังหวัด 
2. แนวทางการบริหารงบประมาณจังหวัด และงบประมาณกลุํมจังหวัด 
 2.1 ให๎จังหวัดและกลุํมจังหวัด บริหารงบประมาณจังหวัด และงบประมาณกลุํม
จังหวัด ตามหลักเกณฑ๑และวิธีการที่ ก.บ.ภ. จะก าหนดตํอไป 
 2.2 ให๎คงกลุํมจังหวัดตามประกาศคณะกรรมการนโยบายการบริหารงานจังหวัด
และกลุํมจังหวัดแบบบูรณาการ เรื่อง การจัดต้ังกลุํมจังหวัดและก าหนดจังหวัดที่เป็นศูนย๑
ปฏิบัติการของกลุํมจังหวัด เม่ือวันที่ 18 กุมภาพันธ๑ 2552 ซ่ึงแก๎ไขเพิ่มเติมโดยประกาศ
คณะกรรมการนโยบายการบริหารงานจังหวัดและกลุํมจังหวัดแบบบูรณาการ เรื่อง การ
จัดต้ังกลุํมจังหวัดและก าหนดจังหวัดที่เป็นศูนย๑ปฏิบัติการของกลุํมจังหวัด (ฉบับที่ 2) เม่ือ
วันที่ 18 เมษายน 2554 เพื่อให๎การบริหารงบประมาณของกลุํมจังหวัดประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2559 พ.ศ. 2560 และ พ.ศ.2561 สอดคล๎องกับพระราชบัญญัติ
งบประมาณรายจํายประจ าปี 

มติที่ประชุม รับทราบ 
  3.3 หลักเกณฑ๑การเปลี่ยนแปลงโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของ
กลุํมจังหวัด ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2559-2560 และปีงบประมาณ พ.ศ.2561 

นายถาวรวัฒน๑ คงแก๎ว  เลขานุการ  คณะกรรมการบูรณาการนโยบายการพัฒนาภาค (ก.บ.ภ.) มีมติ
เม่ือคราวประชุมครั้งที่ 1/2560 วันที่ 15 ธันวาคม 2560 เห็นชอบนโยบาย หลักเกณฑ๑
และวิธีการจัดท าแผนพัฒนาจังหวัดและกลุํมจังหวัด (พ.ศ. 2561-2564) และแผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของจังหวัดและกลุํมจังหวัด กรอบการจัดสรร
งบประมาณจังหวัดและกลุํมจังหวัดประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 หลักเกณฑ๑การ
เปลี่ยนแปลงโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2559-2560 และ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ดังนี้ 
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 1) หลักเกณฑ๑การโอนเปลีย่นแปลงโครงการตามแผนปฏิบัติราชการของจังหวัดและ
กลุํมจังหวัด 
  1.1) กรณีจังหวัดหรือกลุํมจังหวัดมีความประสงค๑ขอโอนเปลี่ยนแปลง
งบประมาณรายจํายของจังหวัดหรือของกลุํมจังหวัด ในลักษณะดังนี้ 
  (1) การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ ได๎แกํ 
   (1.1) หนํวยงานรับผิดชอบ/หนํวยงานด าเนินการ 
   (1.2) พื้นที่ด าเนินการ 
   (1.3) กิจกรรม 
   (1.4) กลุํมเปูาหมาย 
   (1.5) งบรายจําย 
  (2) การเปลี่ยนแปลงโดยน าโครงการอื่นที่อยูํในแผนปฏิบัติราชการของ
จังหวัดและกลุํมจังหวัดประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2559-2560 และปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
มาด าเนินการแทนโครงการเดิม 
  (3) การใช๎งบประมาณเหลือจํายจากโครงการที่ได๎ด าเนินงานเสร็จสิ้น 
บรรลวุัตถุประสงค๑และเปูาหมายโครงการแล๎ว 
  ให๎ผู๎วําราชการจังหวัดหรือหัวหน๎ากลุํมจังหวัดน าเสนอ ก.บ.จ. หรือ 
ก.บ.ก. แล๎วแตํกรณี พิจารณา กลั่นกรอง และให๎ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงโครงการ
และ/หรือการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจํายตามแผนปฏิบัติราชการของจังหวัด
และกลุํมจังหวัด ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2559-2560 และปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
  และ ให๎ ก.บ.จ. หรือ ก.บ.ก. รายงานการเปลี่ยนแปลงโครงการและ
การโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจํายที่ด าเนินการตามข๎อ 1.1 ให๎ อ.ก.บ.ภ. ที่ก ากับ
ดูแลภาคทราบภายใน 15 วัน นับแตํวันสิ้นไตรมาส 
  1.2) กรณีจังหวัดหรือกลุํมจังหวัดมีความประสงค๑ขอโอนเปลี่ยนแปลง
งบประมาณรายจํายของจังหวัดหรือของกลุํมจังหวัด ที่ไมํเข๎าเง่ือนไขตามข๎อ 1.1 ให๎เสนอ
ความเห็นชอบจาก อ.ก.บ.ภ. ที่ก ากับดูแลภาค 
  โดยให๎ผู๎วําราชการจังหวัดหรือหัวหน๎ากลุํมจังหวัดน าเสนอเพื่อขอความ
เห็นชอบจาก ก.บ.จ. หรือ ก.บ.ก. แล๎วแตํกรณี เมื่อ ก.บ.จ. หรือ ก.บ.ก. ให๎ความเห็นชอบ
ในการปรับแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของจังหวัด แผนปฏิบัติราชการประจ าปีของกลุํม
จังหวัด แผนพัฒนาจังหวัด และแผนพัฒนากลุํมจังหวัดพร๎อมทั้งเห็นชอบการโอน
เปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจํายของจังหวัดหรือกลุํมจังหวัดแล๎ว ให๎ผู๎วําราชการจังหวัด
หรือหัวหน๎ากลุํมจังหวัดน าเสนอขอความเห็นชอบจาก อ.ก.บ.ภ. ที่ก ากับดูแลภาค 
  เม่ือ อ.ก.บ.ภ.ที่ก ากับดูแลภาค ให๎ความเห็นชอบในการปรับแผนดังกลําว
แล๎ว ให๎ผู๎วําราชการจังหวัดหรือหัวหน๎ากลุํมจังหวัดขอท าความตกลงกับส านักงบประมาณ 
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 2) กรอบระยะเวลาในการสํงค าขอเปลี่ยนแปลงโครงการและ/หรือค าขอโอน
เปลี่ยนแปลงงบประมาณ 
  ก าหนดกรอบระยะเวลาในการสํงค าขอเปลี่ยนแปลงโครงการและ/หรือค าขอโอน
เปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจํายตามแผนปฏิบัติราชการของจังหวัดและกลุํมจังหวัด 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2559-2560 และปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ตามข๎อ 1.2 ซ่ึง
จะต๎องเสนอตํอ อ.ก.บ.ภ. ให๎จังหวัดและกลุํมจังหวัดเสนอได๎ 2 ครั้ง คือ ภายในไตรมาสที่ 
1 (31 ธันวาคม 2560) และภายในไตรมาสที่ 2 (31 มีนาคม 2561) โดยให๎จัดสํง
รายละเอียดค าขอโอนเปลี่ยนแปลงพร๎อมเอกสารที่เกี่ยวข๎อง มายังทีมบูรณาการกลาง
ภายในวันที่ก าหนด โดยยึดตราไปรษณีย๑ต๎นทางประทับตราเป็นหลัก ถ๎าเลยก าหนด
ระยะเวลาดังกลําวห๎ามโอนเปลี่ยนแปลง 
 

มติที่ประชุม รับทราบ 

  3.4 ผลการเบิกจํายงบประมาณของกลุํมจังหวัดภาคใต๎ฝั่งอันดามันประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2560 พ.ศ.2560 (เพิ่มเติม) และ พ.ศ.2561 
 3.4.1 งบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ. 2560 

นายสุริยัน เดชรักษา  ฝุายเลขานุการ  ในปีงบประมาณ พ.ศ.2560 กลุํมจังหวัดภาคใต๎ฝั่งอันดามัน
ได๎รับงบประมาณทั้งสิ้น 11 โครงการ 1 รายการ เป็นเงินงบประมาณ 389,541,000  บาท 
พั บ ไ ป ห ลั ง กํ อ หนี้ ผู ก พั น  5 4 ,6 3 8 , 9 9 0 .9 1  บ า ท  ค ง เ หลื อ ร อ เ บิ ก จํ า ย 
334,902,009.09 บาท ดังรายละเอียด ดังนี้ 

จังหวัด งบที่ไดร๎ับ เบิกจาํย รอ๎ยละ คงเหลือ รอ๎ยละ 
กระบี ่ 86,115,169.74 65,417,669.74 75.97 20,697,500 24.03 
ตรงั 89,722,490 89,070,410 99.27 652,080 0.73 
พังงา 43,443,904 31,296,222 68.01 12,147,682 31.99 
ระนอง - - -  - 
ภเูก็ต 111,448,775 92,370,855 81.93 19,077,920 18.07 

งบบรหิาร 
กลุมํจังหวดั 

4,171,670.35 4,171,670.35 83.43 828,329.65 16.57 

รวม 334,902,009.09 282,326,827.09 84.30 52,575,182 15.70 
 
  3.4.2 งบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ. 2560 (เพิ่มเติม) 
  ในปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (เพิ่มเติม) กลุํมจังหวัดภาคใต๎ฝั่งอันดามันได๎รับ
งบประมาณทั้งสิ้น 30 โครงการ เป็นเงินงบประมาณ 4,268,644,800 บาท พับไปหลังกํอ
หนี้ผูกพัน 178,480,081.94 บาท อยูํในระหวํางการปรับแผนใหมํ 120,039,980 
บาท คงเหลือ 3,970,124,738.06 บาท ดังรายละเอียด ดังนี้ 

จังหวัด งบที่ไดร๎ับ เบิกจาํย ร๎อยละ คงเหลือ ร๎อยละ 
กระบี ่ 797,148,594.25 271,954,260 34.12 525,194,334.25 65.88 
ตรงั 933,163,332.81 376,230,915.56 40.32 556,932,417.25 59.68 
พังงา 623,845,301.50 171,112,502.50 27.43 452,732,799 72.57 
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ระนอง 597,952,409.50 304,294,639.75 50.89 293,657,770.75 49.11 
ภเูก็ต 1,018,015,100 168,967,352.14 16.60 849,047,747.86 83.40 
รวม 3,970,124,738.06 1,292,599,669 32.56 2,677,565,069.11 67.44 

  3.4.3 งบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ. 2561 
  ในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 กลุํมจังหวัดภาคใต๎ฝั่งอันดามันได๎รับงบประมาณ
ทั้งสิ้น 22 โครงการ 1 รายการ เป็นเงินงบประมาณ 365,157,400 บาท ดังรายละเอียด ดังนี้ 

จังหวัด งบที่ไดร๎ับ เบิกจาํย ร๎อยละ คงเหลือ ร๎อยละ 
กระบี ่ 67,570,000 - 0 67,570,000 100 
ตรงั 58,871,800 - 0 58,871,800 100 
พังงา 87,078,200 - 0 87,078,200 100 
ระนอง 34,874,900 - 0 34,874,900 100 
ภเูก็ต 111,762,500 5,787,896 5.18 105,974,604.05 94.82 

งบบรหิาร 

กลุมํจังหวดั 
5,000,000 584,396 11.69 4,415,604.50 88.31 

รวม 365,157,400 6,372,291.45 1.75 358,785,108.55 98.25 
 

ประธาน   การเบิกจํายยังคํอนข๎างลําช๎าพอสมควร ขอให๎หนํวยงานตํางๆรีบด าเนินการ 
เพราะจะมีผลในการของบประมาณในปีตํอๆไป 

มติที่ประชุม รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่อง เพื่อพิจารณา 

นายสุริยัน เดชรักษา  ฝุายเลขานุการ   

  4.1 การโอนเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณรายจํายประจ าปี พ.ศ.2561 

 1. โครงการ        เพ่ิมศักยภาพการผลิตน้ ามันปาล๑มในสถาบันเกษตรกร 
  รวมงบประมาณ 11,347,300 บาท 
   งบลงทุน  11,347,300 บาท 

   งบด าเนินงาน         -     บาท 
  หนํวยด าเนินการ  ส านักงานสหกรณ๑จังหวัดตรัง  
  เหตุผล : เนื่องจากถังเก็บน้ ามัน มีงานกํอสร๎างฐานรากรวมอยูํด๎วย ซึ่งเป็นลักษณะ

สิ่งกํอสร๎าง จึงขอเปลี่ยนแปลงรายการ 

รายการเดมิ รายการใหม ํ
1. จัดซื้อครุภัณฑ๑ 2 รายการ 
   - ถังเก็บน้ ามันขนาดบรรจุ 1,000 ตัน พร๎อมฐานราก 
จ านวน 1 ถัง งบประมาณ 5,494,400 บาท 
   - เครื่องอบเตรียมผลปาล๑มรํวงแบบทรงกระบอก (Tank 
dryer) จ านวน 1 เครื่อง งบประมาณ 5,852,900 บาท
  

1. จ๎างเหมากํอสร๎าง 1 รายการ 
   - ถังเก็บน้ ามันขนาดบรรจุ 1,000 ตัน พร๎อมฐานราก 
จ านวน 1 ถัง งบประมาณ 5,494,400 บาท 
2. จัดซื้อครุภัณฑ๑ 1 รายการ 
   - เครื่องอบเตรียมผลปาล๑มรํวงแบบทรงกระบอก (Tank 
dryer) จ านวน 1 เครื่อง งบประมาณ 5,852,900 บาท 

รวมงบประมาณ    11,347,300 บาท รวมงบประมาณ               11,347,300 บาท 
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  ข๎อพิจารณา : การขอโอนเปลี่ยนแปลงรายการนี้ไมํกระทบตํอแผนตามหลักเกณฑ๑ที่ 
ก.บ.ภ. ก าหนด จึงเป็นอ านาจของ ก.บ.ก. ในการพิจารณาโอนเปลี่ยนแปลงและรายงานตํอ 
ก.บ.ภ. ทราบ 

ประธาน   ประเด็นนี้เป็นข๎อผิดพลาดในการจัดหมวดงบประมาณ วงเงินไมํเปลี่ยนแปลง  
ไมํกระทบวัตถุประสงค๑แตํอยํางใด 

มติที่ประชุม   คณะกรรมการบริหารงานกลุํมจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.) กลุํมจังหวัดภาคใต๎ 
ฝั่งอันดามัน พิจารณารายการที่ขอเปลี่ยนแปลง ประกอบกับหลักเกณฑ๑ที่เกี่ยวข๎อง เห็นวํา
การขอโอนเปลี่ยนแปลงรายการนี้ไมํกระทบตํอแผนตามหลักเกณฑ๑ที่ ก.บ.ภ. ก าหนด และ
เป็นไปตามระเบียบวําด๎วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2548 จึงเห็นชอบให๎โอน
เปลี่ยนแปลงและรายงานตํอ ก.บ.ภ. ทราบตํอไป  

นายสุริยัน เดชรักษา  ฝุายเลขานุการ   
 2. โครงการ        ผลิตภัณฑ๑ โดยโรงอบพลังงานแสงอาทิตย๑ (Green house) 
  รวมงบประมาณ 7,307,000 บาท 
   งบลงทุน  7,207,200 บาท 
   งบด าเนินงาน 99,800 บาท 
  หนํวยด าเนินการ  ส านักงานพลังงานจังหวัดภูเก็ต 
  เหตุผล : 1. มีกลุํมเปูาหมายบางสํวนได๎เลิกด าเนินกิจการ และมีบางสํวนที่ไมํพร๎อมด๎าน

การให๎ใช๎สถานที ่ 
         2. ส านักงานพลังงานจังหวัดพังงาไมํพร๎อมที่จะด าเนินโครงการ 
 

รายการเดมิ รายการใหม ํ
พ้ืนที่เปูาหมาย 
     จังหวัดภูเก็ต 
      - วิสาหกิจชุมชนปลากะตักพัฒนาภูเก็ต ต.รัษฎา อ.เมือง จ.ภูเก็ต 
     - กลุํมเกษตรเกาะสิเหรํเสนํห๑หา ต.รัษฎา อ.เมือง จ.ภูเก็ต 
     - วิสาหกิจกลุํมแมํบ๎านบางหวานพัฒนา ต.กมลา อ.เมือง จ.ภูเก็ต 
     - กลุํมบ๎านขนมไทย ต.เชิงทะเล อ.ถลาง จ.ภูเก็ต  
 
 
 
 
 
 
 
 
   จังหวัดระนอง 
      - กลุํมสมุนไพรตากแห๎งบ๎านน้ าจืด ต.น้ าจืด อ.เมือง  
จ.ระนอง 
      - กลุํมแมํบ๎านตากปลาเค็มบ๎านหาดทรายด า ต.หงาว  

พ้ืนที่เปูาหมาย 
 จังหวัดภูเก็ต 
      - วิสาหกิจชุมชนปลากะตักพัฒนาภูเก็ต ต.รัษฎา อ.เมือง จ.ภูเก็ต 
     - วิสาหกิจกลุํมแมํบ๎านบางหวานพัฒนา ต.กมลา อ.เมือง จ.ภูเก็ต 
      - วิสาหกิจกลุํมศูนย๑เรียนรู๎การทํองเที่ยวชุมชนต าบลเชิงทะเล 
ต.เชิงทะเล อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 
      - วิสาหกิจชุมชนพืชผักและผลไม๎ปุาคลอก ต.ปุาคลอก อ.
ถลาง จ.ภูเก็ต 
      - วิสาหกิจชุมชน สับปะรด อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 
      - วิสาหกิจชุมชนทํองเที่ยวโดยชุมชนบ๎านบางโรง ต.ปุา
คลอก อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 
      - โครงการพัฒนาตามพระราชด าริสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี โรงเรียนบ๎านบางทอง ต.กะทู๎  
จ.ภูเก็ต 
   จังหวัดระนอง 
      - กลุํมอบแห๎งผลิตภัณฑ๑ทางการเกษตร ต.ในวงใต๎  
อ.ละอํุน จ.ระนอง 
      - วิสาหกิจชุมชนต๎นทางถ้ าพระชยางค๑ ต. ล าเลียง  
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รายการเดมิ รายการใหม ํ
อ.เมือง จ.ระนอง 
      - กลุํมกาแฟคุณภาพบ๎าน จ.ปร. ต. จ.ป.ร. อ.เมือง  
จ.ระนอง 
      - วิสาหกิจชุมชนต๎นทางถ้ าพระชยางค๑ ต. ล าเลียง  
อ.กระบุรี จ.ระนอง 
      - กลุํมท ากะปิทําต๎นสน ต.หงาว อ.เมือง จ.ระนอง 
 
   จังหวัดกระบี่ 
      - สหกรณ๑กองทุนสวนยางบ๎านคลองยาง ต.คลองยาง  
อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ 
      - กลุํมวิสาหกิจชุมชนทํองเที่ยวแหลมสัก ต.แหลมสัก  
อ.อําวลึก จ.กระบี่ 
      - กลุํมชุมชนบ๎านทุํงโหลง ต.ปากน้ า อ.เมือง จ.กระบี่ 
      - กลุํมเครื่องแกงรวมใจคน หมูํ 7 ต.ครีวง อ.ปลายพระยา 
จ.กระบี่ 
   จังหวัดตรัง 
      - วิสาหกิจแปรรูปอาหารทะเลหาดยาว อ.กันตัง จ.ตรัง 
      - วิสาหกิจแปรรูปพืชผลการเกษตรยํานตาขาว ต.ยํานตาขาว 
อ.ยํานตาขาว จ.ตรัง 
      - วิสาหกิจแปรรูปผลิตภัณฑ๑อาหารสุขภาพ ต.กะลาเส  
อ.สิเกา 
      - วิสาหกิจยางพาราอบแห๎ง ต.บ๎านควน อ.เมือง จ.ตรัง 
 
   จังหวัดพังงา 
      - ศูนย๑เรียนรู๎เศรษฐกิจพอเพียงบํอน้ าพุร๎อนรมณีย๑ ต.
รมณีย๑ อ.กะปง จ.พังงา 
      - กลุํมเศรษฐกิจพอเพียงบ๎านทุํงกรูด ต.ทําอยูํ อ.ตะกั่วปุา 
จ.พังงา 
      - กลุํมวิสาหกิจชุมชนการเกษตร ต.ปุากอ อ.เมือง จ.พังงา 

อ.กระบุรี จ.ระนอง 
      - กลุํมกาแฟคุณภาพบ๎านน้ าขาว ต. จ.ป.ร. อ.เมือง  
จ.ระนอง 
      - กลุํมกาแฟคุณภาพ ต.ล าเลียง อ.กระบุรี จ.ระนอง 
      
  - กลุํมท ากะปิบ๎านสองพ่ีน๎อง อ.กระบุรี จ.ระนอง 
 
   จังหวัดกระบี่ 
      - สหกรณ๑กองทุนสวนยางบ๎านคลองยาง ต.คลองยาง  
อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ 
      - กลุํมวิสาหกิจชุมชนทํองเที่ยวแหลมสัก ต.แหลมสัก  
อ.อําวลึก จ.กระบี่ 
      - กลุํมชุมชนบ๎านทุํงโหลง ต.ปากน้ า อ.เมือง จ.กระบี่ 
      - กลุํมเครื่องแกงรวมใจคน หมูํ 7 ต.ครีวง อ.ปลายพระยา 
จ.กระบี่ 
   จังหวัดตรัง 
      - กลุํมผลิตภัณฑ๑อาหารทะเลแปรรูป ต.ตะเสะ  
อ.หาดส าราญ จ.ตรัง 
      - กลุํมประมงพ้ืนบ๎าน ต.กันตังใต๎ อ.กันตัง จ.ตรัง 
      - วิสาหกิจชุมชนแมํบ๎านเกษตรกรปลวกล๎อนน้ าผุด  
ต.น้ าผุด อ.เมือง จ.ตรัง 
      - กลุํมแมํบ๎านเกษตรไสยางสามัคคี ต.นาหมื่นศรี อ.นาโยง 
จ.ตรัง 

    

  ข๎อพิจารณา : การขอโอนเปลี่ยนแปลงรายการนี้ไมํกระทบตํอแผนตามหลักเกณฑ๑ที่ 
ก.บ.ภ. ก าหนด จึงเป็นอ านาจของ ก.บ.ก. ในการพิจารณาโอนเปลี่ยนแปลงและรายงานตํอ 
ก.บ.ภ. ทราบ 

ประธาน   ส าหรับโครงการในปีตํอๆไป ขอให๎หนํวยงานค านึงถึงความเชื่อมโยงของโครงการ วํามี
ความเชื่อโยงกับกลุํมจังหวัดอยํางไร ประชาชนได๎รับประโยชน๑จากโครงการนี้อยํางไร 

มติที่ประชุม   คณะกรรมการบริหารงานกลุํมจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.) กลุํมจังหวัดภาคใต๎ 
ฝั่งอันดามัน พิจารณารายการที่ขอเปลี่ยนแปลง ประกอบกับหลักเกณฑ๑ที่เกี่ยวข๎อง เห็นวํา
การขอโอนเปลี่ยนแปลงรายการนี้ไมํกระทบตํอแผนตามหลักเกณฑ๑ที่ ก.บ.ภ. ก าหนด และ
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เป็นไปตามระเบียบวําด๎วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2548 จึงเห็นชอบให๎โอน
เปลี่ยนแปลงและรายงานตํอ ก.บ.ภ. ทราบตํอไป 

นายสุริยัน เดชรักษา  ฝุายเลขานุการ 

3. โครงการ        การใช๎เอกลักษณ๑จากศิลปะการแสดงพ้ืนบ๎าน สร๎างสรรค๑ 
ศิลปะการแสดงพ้ืนถิ่นอันดามันเพ่ือสํงเสริมการทํองเที่ยวเชิง
วัฒนธรรม 

  รวมงบประมาณ 6,194,700 บาท 

   งบลงทุน      -  บาท 
   งบด าเนินงาน  6,194,700 บาท 
  หนํวยด าเนินการ  ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดพังงา 

 กิจกรรมทั้งสิ้น 6 กิจกรรม ได๎แกํ 
  1. กิจกรรมประชุมเตรียมการจัดกิจกรรม 
  2. กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการใช๎ เอกลักษณ๑จาก

ศิลปะการแสดงพ้ืนบ๎านสร๎างสรรค๑การแสดงพ้ืนถิ่นจังหวัดใน
ฝั่งอันดามัน 

  3. กิจกรรมรวบรวมองค๑ความรู๎ศิลปะการแสดงพ้ืนบ๎านจังหวัด
ในฝั่งอันดามัน 

  4. กิจกรรมจัดประกวดและจัดแสดงผลงานการออกแบบ
สร๎างสรรค๑ ศิลปะการแสดงพื้นถิ่นของจังหวัดในอันดามัน 

  5. กิจกรรมเผยแพรํ ประชาสัมพันธ๑การออกแบบสร๎างสรรค๑
ศิลปะการแสดงพื้นถิ่นของจังหวัดในฝั่งทะเลอันดามัน 

  6. กิจกรรมพัฒนาองค๑ความรู๎ด๎านศิลปะการแสดงพ้ืนถิ่น จังหวัด
พังงา 

  กิจกรรมที่ขอเปลี่ยนแปลง จ านวน 5 กิจกรรม ได๎แกํ 
  1. กิจกรรมประชุมเตรียมการจัดกิจกรรม 
  2. กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการใช๎ เอกลักษณ๑จาก

ศิลปะการแสดงพ้ืนบ๎านสร๎างสรรค๑การแสดงพ้ืนถิ่นจังหวัดใน
ฝั่งอันดามัน 

  3. กิจกรรมรวบรวมองค๑ความรู๎ศิลปะการแสดงพ้ืนบ๎านจังหวัด
ในฝั่งอันดามัน 

  4. กิจกรรมจัดประกวดและจัดแสดงผลงานการออกแบบ
สร๎างสรรค๑ ศิลปะการแสดงพื้นถิ่นของจังหวัดในอันดามัน 

  5. กิจกรรมเผยแพรํ ประชาสัมพันธ๑การออกแบบ
สร๎างสรรค๑ศิลปะการแสดงพ้ืนถิ่นของจังหวัดในฝั่งทะเลอันดา
มัน 

  เหตุผล : เพ่ือเพ่ิมพ้ืนที่ในการด าเนินงาน และปรับคําใช๎จํายในบางรายการเพ่ือให๎
โครงการบรรลุวัตถุประสงค๑และเกิดประโยชน๑สูงสุดตํอทางราชการ 
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รายการเดมิ รายการใหม ํ
1.หนํวยงานรับผิดชอบ ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดพังงา 1.หนํวยงานรับผิดชอบ ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดพังงา 

ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดกระบี่ ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดตรัง 
ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดภูเก็ต และส านักงานวัฒนธรรม
จังหวัดระนอง 

2.พื้นที่ด าเนินการ 
   - อ าเภอเมืองพังงา 
   - อ าเภอตะกั่วปุา 

2.พื้นที่ด าเนินการ 
   - จังหวัดกระบี่ 
   - จังหวัดตรัง 
   - จังหวัดพังงา 
   - จังหวัดภูเก็ต 
   - จังหวัดระนอง 

3. กิจกรรมประชุมเตรียมการจัดกิจกรรม (กิจกรรมที่ 1) 
   3.1 คําใช๎สอย 
      - คําอาหารกลางวัน 19,200   บาท 
      - คําอาหารวํางและเครื่องดื่ม 24,000   บาท 
      - คําห๎องประชุม 20,000   บาท 
 
   3.2 คําวัสดุ 
      - วัสดุน้ ามันเชื้อเพลิงและหลํอลื่น 10,000   บาท 
      - วัสดุส านักงาน 40,000   บาท 
รวมงบประมาณ                         113,200   บาท 

3. กิจกรรมประชุมเตรียมการจัดกิจกรรม (กิจกรรมที่ 1) 
   3.1 คําใช๎สอย 
      - คําอาหารกลางวัน      19,200   บาท 
      - คําอาหารวํางและเครื่องดื่ม      24,000   บาท 
      - คําห๎องประชุม      10,000   บาท 
      - คําพาหนะในการเดินทางไปราชการ  10,000   บาท 
   3.2 คําวัสดุ 
      - วัสดุน้ ามันเชื้อเพลิงและหลํอลื่น      10,000   บาท 
      - วัสดุส านักงาน      40,000   บาท 
รวมงบประมาณ            113,200   บาท 

4. กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการใช๎เอกลักษณ๑จาก
ศิลปะการแสดงพ้ืนบ๎านสร๎างสรรค๑การแสดงพ้ืนถิ่นจังหวัด
ในฝั่งอันดามัน (กิจกรรมที่ 2) 
   4.1 คําตอบแทน 
      - คําตอบแทนวิทยากร          384,000   บาท 
 
   4.2 คําใช๎สอย 
      - คําอาหารกลางวัน    120,000   บาท 
      - คําอาหารวํางและเครื่องดื่ม   75,000     บาท 
      - คําเชําห๎องประชุม    75,000     บาท 
 
 
 
 
 
4.3 คําวัสดุ 
      - วัสดุน้ ามันเชื้อเพลิงและหลํอลื่น 25,000    บาท 
      - วัสดุส านักงาน       75,000    บาท 
รวมงบประมาณ      754,000    บาท 

4. กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการใช๎ เอกลักษณ๑จาก
ศิลปะการแสดงพื้นบ๎านสร๎างสรรค๑การแสดงพ้ืนถิ่นจังหวัดในฝั่ง
อันดามัน (กิจกรรมที่ 2) 
   4.1 คําตอบแทน 
      - คําตอบแทนวิทยากร            384,000  บาท 
      - คําตอบแทนชุดการแสดง     150,000  บาท 
   4.2 คําใช๎สอย 
      - คําอาหารกลางวัน      120,000  บาท 
      - คําอาหารเย็น 2 มื้อ       80,000  บาท 
      - คําอาหารวํางและเครื่องดื่ม       75,000    บาท 
      - คําเชําห๎องประชุมพร๎อมปูายไวนิล    75,000   บาท 
      - คําท่ีพักวิทยากร        72,000   บาท 
      - คําพาหนะวิทยากร        30,000   บาท 
      - คําเชําที่พัก                       100,000  บาท 
      - คําพาหนะผู๎เข๎ารํวมประชุม (เหมาจําย) 50,000  บาท 
   4.3 คําวัสดุ 
      - วัสดุน้ ามันเชื้อเพลิงและหลํอลื่น   10,000   บาท 
      - วัสดุส านักงาน         15,000   บาท 
รวมงบประมาณ     1,161,000  บาท 
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รายการเดมิ รายการใหม ํ
5.กิจกรรมรวบรวมองค๑ความรู๎ศิลปะการแสดงพื้นบ๎าน
จังหวัดในฝั่งอันดามัน (กิจกรรมที่ 3) 
   5.1 คําตอบแทน 
      - คําตอบแทนภูมิปัญญา      300,000  บาท 
      - คําตอบแทนการปฏิบัติราชการนอกเวลาราชการ 
           75,000  บาท 
   5.2 คําใช๎สอย 
      - คําจ๎างเหมาถํายท า VTR      500,000  บาท 
 
   5.3 คําวัสด ุ
      - วัสดุน้ ามันเชื้อเพลิงและหลํอลื่น   50,000  บาท 
      - วัสดุส านักงาน        75,000  บาท 
รวมงบประมาณ    1,000,000  บาท 

5.กิจกรรมรวบรวมองค๑ความรู๎ศิลปะการแสดงพื้นบ๎านจังหวัด
ในฝั่งอันดามัน (กิจกรรมที่ 3) 
   5.1 คําตอบแทน 
      - คําตอบแทนภูมิปัญญา      300,000  บาท 
      - คําตอบแทนการปฏิบัติราชการนอกเวลาราชการ 
           75,000  บาท 
   5.2 คําใช๎สอย 
      - คําจ๎างเหมาถํายท า VTR     500,000  บาท 
      - คําพาหนะ         25,000  บาท 
   5.3 คําวัสด ุ
      - วัสดุน้ ามันเชื้อเพลิงและหลํอลื่น  25,000  บาท 
      - วัสดุส านักงาน        75,000  บาท 
รวมงบประมาณ    1,000,000  บาท 

6.กิจกรรมจัดประกวดและจัดแสดงผลงานการออกแบบ
สร๎างสรรค๑ ศิลปะการแสดงพ้ืนถิ่นของจังหวัดในอันดามัน 
(กิจกรรมที่ 4) 
   6.1 คําตอบแทน 
      - คําตอบแทนการปฏิบัติราชการนอกเวลาราชการ                                    
                                                  175,000  บาท 
   6.2 คําใช๎สอย 
      - คําจ๎างเหมาจัดประกวด ครั้งที่ 1    100,000 บาท 
      - คําจ๎างเหมาจัดประกวด ครั้งที่ 2 2,700,000 บาท 
      - คําท่ีพัก                                 200,000 บาท 
 
   6.3 คําวัสดุ 
      - วัสดุน้ ามันเชื้อเพลิงและหลํอลื่น  25,000 บาท 
      - วัสดุส านักงาน                    145,000 บาท 
      - คําโลํรางวัล                       150,000 บาท 
รวมงบประมาณ                       3,495,000 บาท 

6.กิจกรรมจัดประกวดและจัดแสดงผลงานการออกแบบ
สร๎างสรรค๑ ศิลปะการแสดงพ้ืนถิ่นของจังหวัดในอันดามัน 
(กิจกรรมที่ 4) 
   6.1 คําตอบแทน 
      - คําตอบแทนการปฏิบัติราชการนอกเวลาราชการ                                    
                                                        75,000 บาท 
   6.2 คําใช๎สอย 
      - คําจ๎างเหมาจัดประกวด ครั้งที่ 1       100,000 บาท 
      - คําจ๎างเหมาจัดแสดงผลงาน          2,700,000 บาท 
      - คําเชําที่พัก                                200,000 บาท 
      - คําพาหนะ                                 150,000 บาท 
   6.3 คําวัสดุ 
      - วัสดุน้ ามันเชื้อเพลิงและหลํอลื่น          25,000 บาท 
      - วัสดุส านักงาน                               38,000 บาท 
      - คําโลํรางวัล/โลํเกียรติคุณ                  50,000 บาท 
รวมงบประมาณ                                 3,338,000 บาท 

7. กิจกรรมเผยแพรํ ประชาสัมพันธ๑การออกแบบสร๎างสรรค๑
ศิลปะการแสดงพ้ืนถิ่นของจังหวัดในฝั่งทะเลอันดามัน 
(กิจกรรมที่ 5) 
   7.1 คําใช๎สอย 
      - คําจ๎างเหมาประชาสัมพันธ๑โครงการฯ ไมํน๎อยกวํา  
2 ชํองทาง         500,000 บาท 

7. กิจกรรมเผยแพรํ ประชาสัมพันธ๑การออกแบบสร๎างสรรค๑
ศิลปะการแสดง พ้ืนถิ่นของจั งหวัดในฝั่ ง ทะเลอันดามัน  
(กิจกรรมที่ 5) 
   7.1 คําใช๎สอย 
      - คําจ๎างเหมาประชาสัมพันธ๑โครงการฯ ไมํน๎อยกวํา  
2 ชํองทาง       250,000 บาท 

รวมงบประมาณที่ขอเปลี่ยนแปลง    5,862,200 บาท รวมงบประมาณที่ขอเปลี่ยนแปลง    5,862,200 บาท 

   ข๎อพิจารณา : การขอโอนเปลี่ยนแปลงรายการนี้ไมํกระทบตํอแผนตามหลักเกณฑ๑ที่ 
ก.บ.ภ. ก าหนด จึงเป็นอ านาจของ ก.บ.ก. ในการพิจารณาโอนเปลี่ยนแปลงและรายงานตํอ 
ก.บ.ภ. ทราบ 
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ประธาน    ส าหรับโครงการที่เปลี่ยนแปลงเฉพาะรายละเอียดที่ไมํกระทบวัตถุประสงค๑ของ
โครงการ ควรจะเป็นอ านาจในการพิจารณาโอนเปลี่ยนแปลงได๎เลย อีกประเด็นหนึ่งคืออยาก
ทราบวํา โครงการนี้มีกลุํมเปูาหมายเป็นใคร และตํอยอดโครงการอยํางไรบ๎าง 

ผู๎แทนวัฒนธรรมจังหวัดพังงา ส าหรับกลุํมเปูาหมาย ได๎แกํ เครือขํายสถานศึกษาทั้ง 5 จังหวัด  โดยหลังจากที่ได๎
อบรม กลุํมเปูาหมายจะไปขยายผลตํอ สร๎างเครือขํายอนุรักษ๑ศิลปวัฒนธรรมตํอไป 

มติที่ประชุม   คณะกรรมการบริหารงานกลุํมจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.) กลุํมจังหวัดภาคใต๎ 
ฝั่งอันดามัน พิจารณารายการที่ขอเปลี่ยนแปลง ประกอบกับหลักเกณฑ๑ที่เกี่ยวข๎อง เห็นวํา
การขอโอนเปลี่ยนแปลงรายการนี้ไมํกระทบตํอแผนตามหลักเกณฑ๑ที่ ก.บ.ภ. ก าหนด และ
เป็นไปตามระเบียบวําด๎วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2548 จึงเห็นชอบให๎โอน
เปลี่ยนแปลงและรายงานตํอ ก.บ.ภ. ทราบตํอไป 

นายสุริยัน เดชรักษา  ฝุายเลขานุการ 
  4. โครงการ            รักษ๑อันดามัน 

  รวมงบประมาณ  7,712,600 บาท 

    งบลงทุน -    บาท 
    งบด าเนินงาน 7,712,600 บาท 
  หนํวยด าเนินการ   ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมจังหวัดภูเก็ต 

 กิจกรรมทั้งสิ้น  6 กิจกรรม ได๎แกํ 

   1. กิจกรรมรณรงค๑ท าความสะอาดชายหาดทํองเที่ยว ใน
พ้ืนที่ 5 จังหวัด (จังหวัดภูเก็ต พังงา ระนอง กระบี่ และ
ตรัง จังหวัดละ 10 หาด) 

  2. กิจกรรมรณรงค๑เก็บขยะใต๎ทะเล 10 ครั้ง ในพ้ืนที่ 5 จังหวัด 
  3. กิจกรรมพลิกฟ้ืนผืนปุา ประชารัฐพิทักษ๑อันดามัน ใน

พ้ืนที่ 5 จังหวัด 
  4.กิจกรรมสํงเสริมและสร๎างความตระหนักจิตส านึกด๎าน

ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่ ง แวดล๎อม ให๎ กั บ  อปท. 
ผู๎ประกอบการ แลผู๎ที่สนใจ ในพ้ืนที่ 5 จังหวัด 

  5. กิจกรรมบูรณาการและพัฒนาระบบปฏิบัติการ ก ากับ 
ติดตาม รายงานผลการปฏิบัติงานด๎านการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม 

  6. อนุรักษ๑ฟ้ืนฟูเตําทะเลใกล๎สูญพันธุ๑ในทะเลอันดามันตาม
แ น ว พ ร ะ ร า ช ด า ริ ใ น ส ม เ ด็ จ พ ร ะ น า ง เ จ๎ า สิ ริ กิ ติ์ 
พระบรมราชินีนาถ 

  กิจกรรมที่ขอเปลี่ยนแปลง จ านวน 3 กิจกรรม ได๎แกํ 

   1. กิจกรรมรณรงค๑ท าความสะอาดชายหาดทํองเที่ยว ใน
พ้ืนที่ 5 จังหวัด (จังหวัดภูเก็ต พังงา ระนอง กระบี่ และ
ตรัง จังหวัดละ 10 หาด) 

  2. กิจกรรมรณรงค๑เก็บขยะใต๎ทะเล 10 ครั้ง ในพ้ืนที่ 5 จังหวัด 
  3. กิจกรรมพลิกฟ้ืนผืนปุา ประชารัฐพิทักษ๑อันดามัน ใน

พ้ืนที่ 5 จังหวัด 
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  เหตุผล : ในสํวนของกิจกรรมรณรงค๑ท าความสะอาดชายหาดทํองเที่ยว  
ในพ้ืนที่  5 จั งหวัด เนื่ องจาก พ้ืนที่ ด า เนินการหลายชายหาดอยูํ ใน พ้ืนที่ เ กาะลันตา  
ซึ่งหํางไกลท าให๎ไมํสะดวกในการเดินทางไปกลับ สํวนกิจกรรมรณรงค๑เก็บขยะใต๎ทะเล 10 ครั้ง 
ในพ้ืนที่ 5 จังหวัด เนื่องจากจังหวัดพังงาขาดบุคลากรในการด าเนินการ 

รายการเดมิ รายการใหม ํ
1.กิจกรรม รณรงค๑ท าความสะอาดชายหาดทํองเที่ยว ในพ้ืนที่ 

5 จังหวัด 
พ้ืนที่จังหวัดกระบี่ 
(1) คําใช๎สอย 
 1.1 คําเบี้ยเลี้ยง คําท่ีพัก คํายานพาหนะ 
  - คํายานพาหนะ              40,000 บาท 
  

1.กิจกรรม รณรงค๑ท าความสะอาดชายหาดทํองเที่ยว ในพ้ืนที่ 
5 จังหวัด 

พ้ืนที่จังหวัดกระบี่ 
(1) คําใช๎สอย 
 1.1 คําเบี้ยเลี้ยง คําท่ีพัก คํายานพาหนะ 
  - คํายานพาหนะ               15,000 บาท 
 - คําท่ีพัก (เจ๎าหน๎าที่ปฏิบัติงาน)  25,000 บาท 

รวมงบประมาณ            40,000 บาท รวมงบประมาณ           40,000 บาท 
2.กิจกรรม รณรงค๑เก็บขยะใต๎ทะเล 10 ครั้ง ในพ้ืนที่ 5 จังหวัด 
 - รณรงค๑เก็บขยะใต๎ทะเล 2 ครั้ง ในพ้ืนที่จังหวัดพังงา 
งบประมาณ 219,000 บาท 
 - รณรงค๑เก็บขยะใต๎ทะเล 2 ครั้ง ในพ้ืนที่จังหวัดภูเก็ต 
งบประมาณ 219,000 บาท 

2.กิจกรรม รณรงค๑เก็บขยะใต๎ทะเล 10 ครั้ง ในพ้ืนที่ 5 จังหวัด 
 - รณรงค๑เก็บขยะใต๎ทะเล 4 ครั้ง ในพ้ืนที่จังหวัดภูเก็ต 
งบประมาณ 438,000 บาท 
 

รวมงบประมาณ         438,000 บาท รวมงบประมาณ         438,000 บาท 
3.กิจกรรม พลิกฟ้ืนผืนปุา ประชารัฐพิทักษ๑ปุาอันดามัน      

ในพ้ืนที่ 5 จังหวัด 
   - ปลูกปุา 80 ไรํ พ้ืนที่จังหวัดตรัง งบประมาณ 230,020 
บาท 
   - ปลูกปุา 80 ไรํ พื้นที่จังหวัดกระบี่ งบประมาณ 230,020 
บาท 

3.กิจกรรม พลิกฟ้ืนผืนปุา ประชารัฐพิทักษ๑ปุาอันดามัน    
ในพ้ืนที่ 5 จังหวัด 

   - ปลูกปุา 160 ไรํ  พ้ืนที่จั งหวัดกระบี่  งบประมาณ 
460,040 บาท 

รวมงบประมาณ          460,040 บาท รวมงบประมาณ          460,040 บาท 

  ข๎อพิจารณา : การขอโอนเปลี่ยนแปลงรายการนี้ไมํกระทบตํอแผนตามหลักเกณฑ๑ที่ 
ก.บ.ภ. ก าหนด จึงเป็นอ านาจของ ก.บ.ก. ในการพิจารณาโอนเปลี่ยนแปลงและรายงานตํอ 
ก.บ.ภ. ทราบ 

มติที่ประชุม   คณะกรรมการบริหารงานกลุํมจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.) กลุํมจังหวัดภาคใต๎ 
ฝั่งอันดามัน พิจารณารายการที่ขอเปลี่ยนแปลง ประกอบกับหลักเกณฑ๑ที่เกี่ยวข๎อง เห็นวํา
การขอโอนเปลี่ยนแปลงรายการนี้ไมํกระทบตํอแผนตามหลักเกณฑ๑ที่ ก.บ.ภ. ก าหนด และ
เป็นไปตามระเบียบวําด๎วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2548 จึงเห็นชอบให๎โอน
เปลี่ยนแปลงและรายงานตํอ ก.บ.ภ. ทราบตํอไป 
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นายสุริยัน เดชรักษา  ฝุายเลขานุการ 

5. โครงการ         เพ่ิมประสิทธิภาพการให๎บริการด๎านการผังเมืองและการ
อาคารเพ่ือรองรับการพัฒนาคุณภาพด๎านการทํองเที่ยวของ
จังหวัดภูเก็ต (Smart Land and Building of Phuket) 

  รวมงบประมาณ 6,947,000 บาท 
    งบลงทุน  5,300,000  บาท 
    งบด าเนินงาน  1,647,000 บาท 
  หนํวยด าเนินการ  ส านักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดภูเก็ต 
  เหตุผล : เพ่ือให๎การด าเนินกิจกรรมของโครงการ เป็นไปด๎วยความเหมาะสม และมี

การแขํงขันในการจัดหาพัสดุอยํางเป็นธรรม 

รายการเดมิ รายการใหม ํ
คําครุภัณฑ๑ 
 - เครื่องรับสัญญาณดาวเทียมแบบเคลื่อนที่  (Rover 
Station) CHC I80 พร๎อมอุปกรณ๑ประกอบ จ านวน 4 ชุด 
ราคา 2,000,000 บาท 
     - เครื่องมือชุดทดสอบความสมบูรณ๑ของเสาเข็ม (Seismic Test) 
งานอาคาร จ านวน 1 รายการ ราคา 3,300,000 บาท 

คําครุภัณฑ๑ 
 - เครื่องรับก าหนดพิกัดบนพ้ืนโลก แบบ RTK พร๎อม
อุปกรณ๑ประกอบจ านวน 4 ชุด ราคา 2,000,000 บาท 
 
     - เครื่องมือชุดทดสอบความมั่นคงและแข็งแรงของฐานราก 
จ านวน 3 รายการ ราคา 3,300,000 บาท 

รวมงบประมาณ  5,300,000  บาท รวมงบประมาณ       5,300,000  บาท 
 

  ข๎อพิจารณา : การขอโอนเปลี่ยนแปลงรายการนี้ไมํกระทบตํอแผนตามหลักเกณฑ๑ที่ 
ก.บ.ภ. ก าหนด จึงเป็นอ านาจของ ก.บ.ก. ในการพิจารณาโอนเปลี่ยนแปลงและรายงานตํอ 
ก.บ.ภ. ทราบ 

ประธาน เครื่องรับสัญญาณดาวเทียม กับเครื่องรับก าหนดพิกัดบนพื้นโลก มีความแตกตํางกัน
อยํางไร 

นายกุลพัฒน๑ ฤกษ๑จ านง  นักวิเคราะห๑ผังเมือง ชพ. สนง.ยผม.จ.ภูเก็ต  โดยวัตถุประสงค๑ของโครงการแล๎ว 
ต๎องการเครื่องมือที่สามารถวัดพิกัดบนพื้นโลกได๎ (GPS) แตํชํางเทคนิคได๎ให๎ข๎อมูลใน
รายการเดิมวําเป็นคุณสมบัติเฉพาะของยี่ห๎อหนึ่ง (CHC I80) หากประกาศจัดซ้ือจัดจ๎าง
ด๎วยชื่อนี้จะเกิดความไมํเหมาะสมและเป็นธรรม จึงขอเปลี่ยนชื่อรายการเพื่อความ
เหมาะสม แตํวัตถุประสงค๑ยังคงเดิม 

   ส าหรับรายการเครื่องมือชุดทดสอบความสมบูรณ๑ของเสาเข็ม (Seismic Test) 
เป็นเพียงการทดสอบความสมบูรณ๑ประการหนึ่ง ซ่ึงตามวัตถุประสงค๑ของโครงการแล๎ว 
ต๎องการเครื่องมือทดสอบความแข็งแรงของฐานราก โดยประกอบด๎วย 3 รายการ ได๎แกํ 
1.เครื่องทดสอบน้ าหนักบรรทุกของเสาเข็ม หรือทดสอบความสามารถในการรับน้ าหนัก
ของเสาเข็ม (Dynamic high testing) 2. เครื่องมือชุดทดสอบความสมบูรณ๑ของเสาเข็ม 
(Seismic Test) และ 3. เครื่องมือเจาะส ารวจดิน จึงได๎ขอเปลี่ยนแปลงรายการเพื่อความ
ถูกต๎อง 
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มติที่ประชุม   คณะกรรมการบริหารงานกลุํมจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.) กลุํมจังหวัดภาคใต๎ 
ฝั่งอันดามัน พิจารณารายการที่ขอเปลี่ยนแปลง ประกอบกับหลักเกณฑ๑ที่เกี่ยวข๎อง เห็นวํา
การขอโอนเปลี่ยนแปลงรายการนี้ไมํกระทบตํอแผนตามหลักเกณฑ๑ที่ ก.บ.ภ. ก าหนด และ
เป็นไปตามระเบียบวําด๎วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2548 จึงเห็นชอบให๎โอน
เปลี่ยนแปลงและรายงานตํอ ก.บ.ภ. ทราบตํอไป 

นายสุริยัน เดชรักษา  ฝุายเลขานุการ 

  6. โครงการ        การบริหารจัดการขยะมูลฝอยและน้ าเสียในพ้ืนที่อันดามัน 

  รวมงบประมาณ 25,664,900 บาท 

   งบลงทุน  22,098,000 บาท 
   งบด าเนินงาน  3,566,900 บาท 
  หนํวยด าเนินการ  ส านักงานสิ่งแวดล๎อมภาคที่ 15 ภูเก็ต 

 กิจกรรมทั้งสิ้น 5 กิจกรรม ได๎แกํ 

  1. การสํงเสริมการจัดการขยะมูลฝอยที่ถูกหลักวิชาการ 
  2. อันดามัน สวยใส สูํโลกร๎อน 
  3. เฝูาระวังคุณภาพน้ าทะเลชายฝั่งเพ่ือการทํองเที่ยว 
  4. การสํงเสริมการปฏิบัติตามกฎหมายของแหลํงก าเนิดมลพิษ

ในพ้ืนที่ 5 จังหวัด 
  5. กิจกรรมอ านวยการ 

  กิจกรรมที่ขอเปลี่ยนแปลง จ านวน 2 กิจกรรม ได๎แกํ 

  1. การสํงเสริมการจัดการขยะมูลฝอยที่ถูกหลักวิชาการ 
  2. อันดามัน สวยใส สูํโลกร๎อน 

  เหตุผล : กิจกรรมที่ 1.1 รายการที่ 2 เนื่องจากรายการตามวงเงินที่ได๎รับอนุมัติ
สามารถจัดซื้อรถขดุตีนตะขาบที่มีขนาดไมํน๎อยกวํา 150 แรงม๎าได๎ ซึ่งจะท าให๎เกิดประโยชน๑แกํทาง
ราชการสูงสุด จึงขอเพ่ิมแรงม๎าจาก 120 แรงม๎า เป็น 150 แรงม๎า 

    กิจกรรมที่ 2 เนื่องจากมีความคลาดเคลื่อนในจ านวนที่ได๎รับอนุมัติของ
เครื่องผลิตปุ๋ยหมักและก๏าซชีวภาพ 

รายการเดมิ รายการใหม ํ
1.กจิกรรม การสํงเสริมการจัดการขยะมูลฝอยที่ถูกหลัก
วิชาการ 
1.1 รายการที่ 2 จัดซื้อรถขุดตีนตะขาบ เครื่องยนต๑ขนาด
ไมํน๎อยกวํา 120 แรงม๎า 
 

1.กจิกรรม การสํงเสริมการจัดการขยะมูลฝอยที่ถูกหลัก
วิชาการ 
1.1 รายการที่ 2 จัดซื้อรถขุดตีนตะขาบ เครื่องยนต๑ขนาดไมํ
น๎อยกวํา 150 แรงม๎า 
 

รวมงบประมาณ  4,750,000  บาท รวมงบประมาณ  4,750,000  บาท 
2.กิจกรรม อันดามัน สวยใส สูํโลกร๎อน 
2.1 ติดตั้งเครื่องผลิตปุ๋ยหมักและก๏าซชีวภาพ 1 เครื่อง 
งบประมาณ 1,365,000 บาท โดยติดตั้งใน 3 พื้นที่ ดังนี้ 
(1) ทําดําน ต าบลเกาะปันหยี อ าเภอเมือง จังหวัดพังงา 
(2) ทําคลองเคียน ต าบลคลองเคียน อ าเภอตะกั่วทุํง จังหวัดพังงา 
(3) ทําสุรกุล ต าบลกระโสม อ าเภอตะกั่วทุํง จังหวัดพังงา 

2.กิจกรรม อันดามัน สวยใส สูํโลกร๎อน 
2.1 ติดตั้งเครื่องผลิตปุ๋ยหมักและก๏าซชีวภาพ 3 เครื่อง 
งบประมาณ 1,365,000 บาท โดยติดตั้งในพ้ืนที่เดิม 2 
แหํง และเปลี่ยนที่ติดตั้ง 1 แหํง ดังนี้ 
(1) ทําดําน ต าบลเกาะปันหยี อ าเภอเมือง จังหวัดพังงา 
(2) ทําคลองเคียน ต าบลคลองเคียน อ าเภอตะกั่วทุํง จังหวัดพังงา 
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 (3) ต าบลบางวัน อ าเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา 
รวมงบประมาณ  1,365,000  บาท รวมงบประมาณ  1,365,000  บาท 

   ข๎อพิจารณา : การขอโอนเปลี่ยนแปลงรายการนี้ไมํกระทบตํอแผนตามหลักเกณฑ๑ที่ 
ก.บ.ภ. ก าหนด จึงเป็นอ านาจของ ก.บ.ก. ในการพิจารณาโอนเปลี่ยนแปลงและรายงานตํอ 
ก.บ.ภ. ทราบ 

มติที่ประชุม   คณะกรรมการบริหารงานกลุํมจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.) กลุํมจังหวัดภาคใต๎ 
ฝั่งอันดามัน พิจารณารายการที่ขอเปลี่ยนแปลง ประกอบกับหลักเกณฑ๑ที่เกี่ยวข๎อง เห็นวํา
การขอโอนเปลี่ยนแปลงรายการนี้ไมํกระทบตํอแผนตามหลักเกณฑ๑ที่ ก.บ.ภ. ก าหนด และ
เป็นไปตามระเบียบวําด๎วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2548 จึงเห็นชอบให๎โอน
เปลี่ยนแปลงและรายงานตํอ ก.บ.ภ. ทราบตํอไป 

นายสุริยัน เดชรักษา  ฝุายเลขานุการ 

7. โครงการ            บริหารจัดการและฟ้ืนฟูทรัพยากรประมงโดยชุมชนชายฝั่งอันดามัน 
  รวมงบประมาณ 4,500,000 บาท 

   งบลงทุน -     บาท 
   งบด าเนินงาน 4,500,000 บาท 
  หนํวยด าเนินการ   ส านักงานประมงจังหวัดกระบี่ 
  เหตุผล : เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและประโยชน๑ในการด าเนินโครงการ จึงมีการปรับ

ลดยอดรายการเดิมจ านวนทั้งสิ้น 729,200 บาท และน ามาเพ่ิมให๎รายการ ดังนี้ 
       - วัสดุการเกษตร เพ่ิมขึ้น 324,700 บาท โดยเป็นการน าไปสร๎างแหลํงพํอ

แมํพันธุ๑สัตว๑น้ า ให๎เกิดความสมดุลและสมบูรณ๑ในระบบนิเวศ 
       - วัสดุคอมพิวเตอร๑ เพ่ิมขึ้น 100,000 บาท เพ่ือใช๎ประโยชน๑ในการ

ปฏิบัติงาน รวบรวมข๎อมูล รายงานผล ของโครงการ 
       - โฆษณาเผยแพรํ เพ่ิมขึ้น 61,000 บาท เพ่ือใช๎ในการประชาสัมพันธ๑

กิจกรรมที่ด าเนินการ และแสดงจุดพิกัดการท าแนวเขตพื้นท่ีอนุรักษ๑ 
       - วัสดุส านักงาน เพิ่มขึ้น 243,500 โดยใช๎จัดท าคํูมือเอกสารที่เกี่ยวข๎องด๎าน

วิชาการ ข๎อกฎหมาย ส าหรับกลุํมเปูาหมาย 
 
 

รายการเดมิ รายการใหม ํ
1. คําตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม  124,200 บาท 
2. คําเบี้ยเลี้ยง ที่พักและยานพาหนะ 
  - คําเบี้ยเลี้ยงเดินทางในประเทศ            220,000 บาท 
 - คําเชําที่พักระหวํางเดินทางในประเทศ      30,000 บาท 
3. คําใช๎จํายในการสัมมนาและฝึกอบรม 
 - การฝึกอบรมสัมมนาประชาชนทั่วไป   1,375,800 บาท 
4. น้ ามันเชื้อเพลิงและหลํอลื่น         250,000 บาท 
5. วัสดุการเกษตร               2,500,000 บาท 
 

1. คําตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม   15,000 บาท 
2. คําเบี้ยเลี้ยง ที่พักและยานพาหนะ 
  - คําเบี้ยเลี้ยงเดินทางในประเทศ           172,800 บาท 
 - คําเชําที่พักระหวํางเดินทางในประเทศ    32,000 บาท 
3. คําใช๎จํายในการสัมมนาและฝึกอบรม 
 - การฝึกอบรมสัมมนาประชาชนทั่วไป  1,001,000 บาท 
4. น้ ามันเชื้อเพลิงและหลํอลื่น        50,000 บาท 
5. วัสดุการเกษตร         2,824,700 บาท 
6. วัสดุคอมพิวเตอร๑            100,000 บาท 
7. วัสดุโฆษณาเผยแพรํ              61,000 บาท 
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8. วัสดุส านักงาน             243,500 บาท 
รวมงบประมาณ      4,500,000 บาท รวมงบประมาณ      4,500,000 บาท 

     

   ข๎อพิจารณา : การขอโอนเปลี่ยนแปลงรายการนี้ไมํกระทบตํอแผนตามหลักเกณฑ๑ที่ 
ก.บ.ภ. ก าหนด จึงเป็นอ านาจของ ก.บ.ก. ในการพิจารณาโอนเปลี่ยนแปลงและรายงานตํอ 
ก.บ.ภ. ทราบ 

มติที่ประชุม   คณะกรรมการบริหารงานกลุํมจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.) กลุํมจังหวัดภาคใต๎ 
ฝั่งอันดามัน พิจารณารายการที่ขอเปลี่ยนแปลง ประกอบกับหลักเกณฑ๑ที่เกี่ยวข๎อง เห็นวํา
การขอโอนเปลี่ยนแปลงรายการนี้ไมํกระทบตํอแผนตามหลักเกณฑ๑ที่ ก.บ.ภ. ก าหนด และ
เป็นไปตามระเบียบวําด๎วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2548 จึงเห็นชอบให๎โอน
เปลี่ยนแปลงและรายงานตํอ ก.บ.ภ. ทราบตํอไป 

นายสุริยัน เดชรักษา  ฝุายเลขานุการ 

  8. โครงการ        แหลํงเรียนรู๎ประมงเพื่อการทํองเที่ยว 
กิจกรรม 1. ปรับปรุงภูมิทัศน๑ พื้นที่ส าหรับจอดรถ ต๎นไม๎เพื่อความ

สวยงาม และจัดจุดถํายภาพ ต าบลท๎ายเหมือง อ าเภอท๎าย
เหมือง จังหวัดพังงา 

 2. กํอสร๎างหุํนปั้นรูปสัตว๑น้ า 15 ชนิด ต าบลท๎ายเหมือง 
อ าเภอท๎ายเหมือง จังหวัดพังงา 

 3. สร๎าง Aquarium ชมสัตว๑น้ า ต าบลท๎ายเหมือง อ าเภอ
ท๎ายเหมือง จังหวัดพังงา 

 4. กํอสร๎างอวนกระชังยักษ๑เส๎นผํานศูนย๑กลางประมาณ 
10.00 เมตร ลึก 4.00 เมตร พร๎อมเสมอถํวง ต าบลปุา
คลอก อ าเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต 

 5. กํอสร๎างอาคารเก็บวัสดุอุปกรณ๑ ต าบลปุาคลอก อ าเภอ
ถลาง จังหวัดภูเก็ต 

 6. กํอสร๎างทําเรือขนาดเล็กและทางเดินเชื่อมกระชัง 
ต าบลปุาคลอก อ าเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต 

 7. ปรับปรุงบํอดิน และสร๎างอาคารโชว๑สัตว๑น้ า ต าบลราช
กรูด อ าเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง 

 8. กํอสร๎างห๎องน้ าใหมํรองรับนักทํองเที่ยวภายในศูนย๑วิจัย 
ต าบลท๎ายเหมือง อ าเภอท๎ายเหมือง จังหวัดพังงา 

 9. ปรับปรุงห๎องน้ าเดิมเพื่อบริการนักทํองเที่ยว ต าบลท๎าย
เหมือง อ าเภอท๎ายเหมือง จังหวัดพังงา 

กิจกรรมที่ขอเปลี่ยนแปลง  จ านวน 2 กิจกรรม  
 1. กํอสร๎างอวนกระชังยักษ๑เส๎นผํานศูนย๑กลางประมาณ 

10.00 เมตร ลึก 4.00 เมตร พร๎อมเสมอถํวง ต าบลปุา
คลอก อ าเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต 
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 2. กํอสร๎างทําเรือขนาดเล็กและทางเดินเชื่อมกระชัง 
ต าบลปุาคลอก อ าเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต 

  รวมงบประมาณ 18,703,700 บาท 
   งบลงทุน 17,457,200 บาท 
   งบด าเนินงาน 1,246,500 บาท 
  หนํวยด าเนินการ  ศูนย๑วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว๑น้ าชายฝั่งพังงา 
  เหตุผล : เพื่อให๎ด าเนินกิจกรรมโครงการฯ เป็นไปด๎วยความเหมาะสม และการ

แขํงขันการจัดหาพัสดุอยํางเป็นธรรม รวมถึงเกิดประโยชน๑สูงสุดแกํทางราชการ ประกอบ
กับอวนกระชังยักษ๑ไมํสามารถสร๎างได๎ 

 
รายการเดมิ รายการใหม ํ

กิจกรรมที่ด าเนินการในพ้ืนที่จังหวัดภูเก็ต 
 - กํอสร๎างอวนกระชังยักษ๑เส๎นผํานศูนย๑กลางประมาณ 
10 เมตร ลึก 4 เมตร พร๎อมสมอถํวง ต าบลปุาคลอก 
อ าเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต จ านวน 2 แหํง งบประมาณ 
277,200 บาท 
  - กํอสร๎างทําเรือขนาดเล็กและทางเดินเชื่อมกระชัง 
ต าบลปุาคลอก อ าเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต จ านวน 1 งาน 
งบประมาณ 579,500 บาท 
  

กิจกรรมที่ด าเนินการในพ้ืนที่จังหวัดภูเก็ต 
 - ครุภัณฑ๑การเกษตร : จัดซื้อเนื้ออวนกระชัง ต าบล 
ปุาคลอก อ า เภอถลาง จั งหวัดภู เก็ต จ านวน 1 ชุด 
งบประมาณ 277,200 บาท   
 
 - ปรับปรุงทําเทียบเรือขนาดเล็ก ต าบลปุาคลอก อ าเภอถลาง 
จังหวัดภูเก็ต จ านวน 1 งาน งบประมาณ 597,500 บาท 

รวมงบประมาณ      856,700 บาท รวมงบประมาณ     856,700 บาท 

  ข๎อพิจารณา : การขอโอนเปลี่ยนแปลงรายการนี้เกิดจากข๎อผิดพลาดในการกรอกข๎อมูลลง
ในระบบ เป็นการจัดซ้ือเพื่อหนํวยงาน มิได๎จัดซ้ือให๎กับเอกชนแตํอยํางใด จึงไมํกระทบตํอ
แผนตามหลักเกณฑ๑ที่ ก.บ.ภ. ก าหนด จึงเป็นอ านาจของ ก.บ.ก. ในการพิจารณาโอน
เปลี่ยนแปลงและรายงานตํอ ก.บ.ภ. ทราบ 

มติที่ประชุม   คณะกรรมการบริหารงานกลุํมจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.) กลุํมจังหวัดภาคใต๎ 
ฝั่งอันดามัน พิจารณารายการที่ขอเปลี่ยนแปลง ประกอบกับหลักเกณฑ๑ที่เกี่ยวข๎อง เห็นวํา
การขอโอนเปลี่ยนแปลงรายการนี้ไมํกระทบตํอแผนตามหลักเกณฑ๑ที่ ก.บ.ภ. ก าหนด และ
เป็นไปตามระเบียบวําด๎วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2548 จึงเห็นชอบให๎โอน
เปลี่ยนแปลงและรายงานตํอ ก.บ.ภ. ทราบตํอไป 

  4.2 พิจารณาการขอใช๎เงินเหลือจํายจากโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปีงบประมาณ 
 4.2.1 การขอใช๎เงินเหลือจํายจากโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2560 (เพิ่มเติม)   

นายสุริยัน เดชรักษา  ฝุายเลขานุการ  กลุํมจังหวัดภาคใต๎ฝั่งอันดามัน ได๎รับแจ๎งจากจังหวัดภูเก็ต ขอใช๎
เงินเหลือจํายจากโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 
(เพิ่มเติม) จากโครงการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมและขยายพันธุ๑
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สัตว๑ทะเล กิจกรรมจัดสร๎างปะการังเทียมเพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศเพื่อการทํองเที่ยว 
งบประมาณ 80,000,000 บาท งบด าเนินงานของส านักงานโยธาธิการและผังเมือง
จังหวัดภูเก็ต ซ่ึงภายหลังจากจัดหาผู๎รับจ๎างด าเนินโครงการตามกฎหมายวําด๎วยการพัสดุ
แล๎ว ผู๎รับจ๎างตกลงที่จะด าเนินโครงการภายใต๎วงเงิน 63,890,342 บาท ท าให๎มีเงิน
เหลือจํายจ านวน 16,109,658 บาท จังหวัดภูเก็ต โดยส านักงานโยธาธิการและผังเมือง
จังหวัดภูเก็ต จึงมีความประสงค๑จะขอใช๎เงินเหลือจํายจ านวนนี้ไปด าเนินโครงการใหมํ คือ
โครงการพัฒนาและปรับปรุงเชิงอนุรักษ๑บ๎านพักรับรองชาร๑ตเตอร๑แบงก๑ วงเงิน
งบประมาณ 16,100,000 บาท จึงเสนอขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการให๎ความ
เห็นชอบ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

โครงการเดิม เงนิเหลอืจาํย(บาท) โครงการใหม ํ งบประมาณ(บาท) 

โ ค ร ง ก า ร บ ริ ห า ร จั ด ก า ร
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม 
และขยายพันธุ๑สัตว๑ทะเล 
    กิจกรรม: จัดสร๎างปะการังเทียม 
เพื่อฟื้นฟูระบบนเิวศเพื่อการทํองเที่ยว 
งบประมาณ 80,000,000 บาท 

วงเงินจัดจ๎าง 63,890,342 บาท 
เงินเหลือจําย 

 
 
 
 
 
 
 
16,109,658 

โครงการพัฒนาและปรับปรุงเชิง
อนุรักษ๑บ๎านพักรับรองชาร๑ตเตอร๑
แบงก๑ 

16,100,000 

   มติคณะรัฐมนตรี  เ ม่ือวันที่  22 สิงหาคม 2560 เห็นชอบตามที่ส านัก
งบประมาณเสนอมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช๎จํายงบประมาณรายจํายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2560 และงบประมาณรายจํายเพิ่มเติม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
2560 ดังนี้ 
  “กรณีรายการงบประมาณเดิมที่มีเงินเหลือจํายจากการด าเนิ นการที่บรรลุ
วัตถุประสงค๑ของการจัดสรรงบประมาณแล๎ว และ/หรือ รายการที่ไมํสามารถกํอหนี้ผูกพัน
ได๎ทันภายในวันท าการสุดท๎ายของเดือนสิงหาคม 2560 ให๎สํวนราชการ รัฐวิสาหกิจ และ
หนํวยงานอื่น พิจารณาปรับแผนการปฏิบัติงาน และแผนการใช๎จํายงบประมาณเพื่อน าไป
ชํวยเหลือเยียวยาฟื้นฟูผู๎ประสบอุทกภัย หรือปรับปรุงซํอมแซมบูรณะสถานที่ราชการหรือ
สิ่งอันเป็นสาธารณประโยชน๑ของแผํนดินที่ได๎รับผลกระทบอันเนื่องจากอุทกภัย ตลอดจน
ปูองกันปัญหาอุทกภัยเป็นล าดับแรก” 
  ข๎อพิจารณา 
  1. ขณะนี้ในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต หรือกลุํมจังหวัดภาคใต๎ฝั่งอันดามันไมํมีเหตุการณ๑
น้ าทํวม หรือได๎รับความเสียหายจากอุทกภัย นอกจากนี้ กลุํมจังหวัดภาคใต๎ฝั่งอันดามัน 
ได๎ขอใช๎เงินเหลือจํายจากการด าเนินงานภายใต๎งบประมาณรายจํายประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2560 (เพิ่มเติม) ในการแก๎ไขปัญหาชํวยเหลือเยียวยาผู๎ประสบอุทกภัย และ
ซํอมแซมบูรณะบ ารุงสถานที่ราชการ หรือสิ่งอันเป็นสาธารณประโยชน๑ของแผํนดินที่ได๎รับ
ผลกระทบอันเนื่องมาจากอุทกภัยครอบคลุมทั่วทุกพื้นที่แล๎ว คิดเป็นงบประมาณทั้งสิ้น 
535,433,580 บาท ขณะนี้อยูํระหวํางการด าเนินโครงการ 
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  2. หลักเกณฑ๑การเปลี่ยนแปลงโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของ
จังหวัดและกลุํมจังหวัด 
 กรณีกลุํมจังหวัดมีความประสงค๑ขอโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจํายของ
กลุํมจังหวัด ที่ เป็นการขอเงินเหลือจํายมาด าเนินโครงการใหมํ ที่ไมํได๎บรรจุไว๎ใน
แ ผ น ป ฏิ บั ติ ร า ช ก า ร ข อ ง ก ลุํ ม จั ง ห วั ด  ใ ห๎ เ ส น อ ข อ ค ว า ม เ ห็ น ช อ บ จ า ก  
อ.ก.บ.ภ. ที่ก ากับดูแลภาค 
 ให๎หัวหน๎ากลุํมจังหวัด น าเสนอเพื่อขอความเห็นชอบจาก ก.บ.ก. เม่ือ ก.บ.ก.
ให๎ความเห็นชอบในการปรับแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของกลุํมจังหวัด และแผนพัฒนา
กลุํมจังหวัดพร๎อมทั้งเห็นชอบการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจํายของกลุํมจังหวัด
แล๎ว ให๎หัวหน๎ากลุํมจังหวัดน าเสนอขอความเห็นชอบจาก อ.ก.บ.ภ ที่ก ากับดูแลภาค 
 เม่ือ อ.ก.บ.ภ. ที่ก ากับดูแลภาค ให๎ความเห็นชอบในการปรับแผนดังกลําว
แล๎ว ให๎หัวหน๎ากลุํมจังหวัดขอท าความตกลงกับส านักงบประมาณ 
 

มติที่ประชุม  คณะกรรมการบริหารงานกลุํมจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.) กลุํมจังหวัด
ภาคใต๎ฝั่งอันดามัน พิจารณาโครงการที่ขอใช๎เงินงบประมาณเหลือจําย ประกอบกับ
หลักเกณฑ๑ที่เกี่ยวข๎อง เห็นวําเป็นการขอเงินเหลือจํายมาด าเนินโครงการใหมํ ที่ไมํได๎บรรจุ
ไว๎ในแผนปฏิบัติราชการของกลุํมจังหวัด จึงมีมติเห็นชอบในการปรับแผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปีของกลุํมจังหวัด และแผนพัฒนากลุํมจังหวัดพร๎อมทั้งเห็นชอบการโอน
เปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจํายของกลุํมจังหวัด และเสนอขอความเห็นชอบจาก  
อ.ก.บ.ภ ที่ก ากับดูแลภาคได๎พิจารณาตํอไป 

 
  4.2.2 การขอใช๎เงินเหลือจํายจากโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ.2561  
  กลุํมจังหวัดภาคใต๎ฝั่งอันดามัน ได๎รับแจ๎งจากจังหวัดกระบี่ ขอใช๎เงินเหลือจําย

จากโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 จาก โครงการ
ปรับปรุงถนนเพื่อเชื่อมโยงแหลํงทํองเที่ยว กิจกรรม กํอสร๎างทํอระบายน้ า พร๎อมกํอสร๎าง
บํอพักคอนกรีตเสริมเหล็กสองข๎างทาง ระยะทางไมํน๎อยกวํา  4.500 กิโลเมตร และ
กํอสร๎างทางเท๎าคอนกรีตเสริมเหล็กสองข๎างทาง ไมํน๎อยกวํา 4.300 กิโลเมตร ต าบล
กระบี่ใหญํ อ าเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่  งบประมาณ 35,280,000 บาท ซ่ึง
ภายหลังจากจัดหาผู๎รับจ๎างด าเนินโครงการตามกฎหมายวําด๎วยการพัสดุแล๎ว ผู๎รับจ๎างตก
ลงที่จะด าเนินโครงการภายใต๎วงเงิน 31,600,000 บาท ท าให๎มีเงินเหลือจํายจ านวน 
3,680,000 บาท จังหวัดกระบี่ จึงมีความประสงค๑จะขอใช๎เงินเหลือจํายจ านวนนี้ไป
ด าเนินโครงการตํอยอดจากโครงการเดิม คือ โครงการปรับปรุงถนนเพื่อเชื่อมโยงแหลํง
ทํองเที่ยว (ปรับปรุงถนนกระบี่) กิจกรรม กํอสร๎างทํอระบายน้ า พร๎อมกํอสร๎างบํอพัก
คอนกรีตเสริมเหล็ก ยาวไมํน๎อยกวํา ๔๕๐ เมตร และกํอสร๎างทางเท๎าคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ยาวไมํน๎อยกวํา ๔๔๐ เมตร ถนนกระบี่ วงเงินงบประมาณ 3,680,000 บาท จึงเสนอขอ
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการให๎ความเห็นชอบ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
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โครงการเดิม เงนิเหลอืจาํย(บาท) โครงการใหม ํ งบประมาณ(บาท) 
• โครงการปรับปรุงถนนเพ่ือเชื่อมโยง
แหลํงทํองเที่ยว 
• กิจกรรม กํอสร๎างทํอระบายน้ า พร๎อม
กํอสร๎างบํอพัก คอนกรีตเสริมเหล็กสอง
ข๎างทาง ระยะทางไมํน๎อยกวํา 4.500 
กิโลเมตร และกํอสร๎างทางเท๎าคอนกรีต
เสริม เหล็กสองข๎างทางไมํน๎อยกวํ า 
4.300 กิโลเมตร ต าบลกระบี่ ใหญํ 
อ า เ ภ อ เ มื อ ง ก ร ะบี่  จั ง ห วั ด ก ร ะบี่ 
งบประมาณ 35,280,000 บาท  

วงเงินจัดจ๎าง 31,600,000 บาท 
เงินเหลือจําย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3,680,000 

• โครงการปรับปรุงถนนเพ่ือ
เชื่ อม โยงแหลํ งทํ อ ง เที่ ย ว 
(ปรับปรุงถนนกระบี่) 
• กิจกรรม กํอสร๎างทํอระบาย
น้ า  พร๎ อมกํ อส ร๎ า งบํ อ พัก
คอนกรีตเสริมเหล็ก ยาวไมํ
น๎อยกวํา ๔๕๐ เมตร และ
กํอสร๎างทางเท๎าคอนกรีตเสริม
เหล็ก ยาวไมํน๎อยกวํา ๔๔๐ 
เมตร ถนนกระบี่  

3,680,000 

เหตุผล ถนนกระบี่ เป็นถนนที่เชื่อมตํอกับถนนวัชระ (ถนนวัชระ ได๎รับจัดสรรงบประมาณจากกลุํมจังหวัดภาคใต๎  
ฝั่งอันดามัน ภายใต๎โครงการปรับปรุงถนนเพ่ือเชื่อมโยงแหลํงทํองเที่ยว) ซึ่งถนนทั้งสองสายเป็นถนนสายหลักที่ใช๎ใน
การเดินทางไปยังทําเทียบเรือคลองจิหลาด ที่ใช๎ส าหรับเดินทางไปยังเกาะพีพี เกาะลันตา รวมไปถึงแหลํงทํองเที่ยวด๎าน
ศิลปะ วัฒนธรรม ในตัวเมืองกระบี่ เชํน ศูนย๑การเรียนรู๎วัฒนธรรมอันดามัน หอศิลป์อันดามัน ที่เป็นแหลํงทํองเที่ยวที่
ส าคัญของกลุํมจังหวัดภาคใต๎ฝั่งอันดามัน รวมทั้งใช๎ส าหรับเดินทางจากตัวเมืองกระบี่ ไปยังอําวนาง แหลํงทํองเที่ยวอีก
แหํงหนึ่งที่มีชื่อเสียงของกลุํมจังหวัด และใช๎เป็นเส๎นทางไปยังจังหวัดใกล๎เคียงของกลุํมจังหวัดภาคใต๎ฝั่งอันดามัน  
ด๎วยลักษณะสภาพภูมิอากาศของภาคใต๎ที่มีฝนตกชุก สํงผลให๎ถนนกระบี่ประสบปัญหาน้ าทํวมขังมาโดยตลอด  
การด าเนินการปรับปรุงถนนกระบี่ จะเป็นการอ านวยความสะดวกในการเดินทางให๎แกํนักทํองเที่ยว รวมทั้งเพ่ิม
ศักยภาพด๎านการทํองเที่ยวของกลุํมจังหวัดภาคใต๎ฝั่งอันดามัน ให๎ประชาชนและนักทํองเที่ยวมีเส๎นทางเข๎าสูํแหลํง
ทํองเที่ยวที่ได๎มาตรฐาน เกิดความสะดวกปลอดภัยในการเดินทาง 

ข๎อพิจารณาและหลักเกณฑ๑ 
 กรณีนี้เป็นการขอใช๎เงินงบประมาณเหลือจํายจากโครงการที่ด าเนินงานเสร็จสิ้น 
บรรลุวัตถุประสงค๑และเปูาหมายโครงการแล๎ว และเพื่อเพิ่มศักยภาพด๎านโครงสร๎างพื้นฐาน
และเป็นการตํอยอดโครงการเดิม จึงไมํกระทบตํอแผน และเป็นอ านาจหน๎าที่ของ
คณะกรรมการในการพิจารณาให๎ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงโครงการ แล๎วให๎ ก.บ.ก. 
รายงานการเปลี่ยนแปลงโครงการและการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจํายให๎  
อ.ก.บ.ภ. ที่ก ากับดูแลภาค ทราบภายใน 15 วัน นับแตํวันสิ้นไตรมาส 

นายกิจจา กาละวงศ๑ รองปลัดเทศบาลเมืองกระบี่  โครงการนี้เป็นโครงการที่ขยายตํอจากโครงการเดิม เป็น
งานทํอระบายน้ า โครงการเดิมท าจากแยกปลาลัง ไปแยกคลองจิหลาด เลี้ยวขวาไปทาง
อําวนาง ในสํวนของงบประมาณที่เหลือจํายจะน าไปท างานทํอระบายน้ าจากแยกคลอง 
จิหลาดเข๎าตัวเมืองกระบี่อีกประมาณ 450 เมตร 

มติที่ประชุม   คณะกรรมการบริหารงานกลุํมจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.) กลุํมจังหวัดภาคใต๎
ฝั่งอันดามัน พิจารณาโครงการที่ขอใช๎เงินงบประมาณเหลือจําย ประกอบกับหลักเกณฑ๑ที่
เกี่ยวข๎อง เห็นวําเป็นการขอเงินเหลือจํายมาตํอยอดโครงการเดิม ไมํกระทบตํอแผน จึงมี
มติเห็นชอบการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจํายในกรณีนี้ และรายงานตํอ ก.บ.ภ. 
ทราบตํอไป 
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ระเบียบวาระที่ 5  เรื่องอื่นๆ  

 5.1 การโอนทรัพย๑สิน 

นายสุริยัน เดชรักษา  ฝุายเลขานุการ  เนื่องจากขณะนี้มีเรื่องการโอนทรัพย๑สินเข๎ามาเป็นจ านวนมาก 
แตํหลังจากพระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจ๎างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.  2560  
มีผลบังคับใช๎ เป็นผลให๎ยกเลิกบรรดาระเบียบข๎อบังคับ ที่เกี่ยวข๎องทั้งหมด ขณะนี้จึงยัง
ด าเนินการโอนทรัพย๑สินไมํได๎ หากมีแนวทางที่ชัดเจนแล๎ว ฝุายเลขานุการจะน า เรื่องการ
โอนทรัพย๑สินเข๎าสูํการพิจารณาที่ประชุม ก.บ.ก. ตํอไป 

มติที่ประชุม รับทราบ 

 5.2 เขตพัฒนาพิเศษด๎านการทํองเที่ยวอันดามัน (STEC : Southern Tourism 
Economic Corridor) 

ประธาน   เนื่องจากขณะนี้มีปัญหาที่เกิดข้ึนจากการทํองเที่ยวในกลุํมจังหวัดภาคใต๎ฝั่งอันดา
มัน คือเรื่องการบริหารงานที่ขาดความเชื่อมโยง ขาดแหลํงข๎อมูลรํวมกัน เม่ือเกิดอุบัติเหตุ
ทางน้ าก็ไมํมีข๎อมูลของนักทํองเที่ยวที่ประสบเหตุ หรือจะเป็นปัญหาผู๎โดยสารที่ก าลังจะ
เกินขีดความสามารถของสนามบินภูเก็ต และเพื่อแก๎ปัญหาเหลํานี้ จึงเสนอแนวคิดที่จะ
จัดต้ังเขตพัฒนาพิเศษด๎านการทํองเที่ยวอันดามัน (STEC : Southern Tourism 
Economic Corridor) ซ่ึงจะได๎น าเข๎าสูํที่ประชุม กรอ. กลุํมจังหวัด เพื่อน าเสนอตํอที่    
ประชุม กรอ. กลางตํอไป 

มติที่ประชุม รับทราบ 

 

 5.3 การสํงเสริมด๎านการเกษตร และการอนุรักษ๑ทรัพยากรธรรมชาติของกลุํมจังหวัด 

นายสลิล โตทับเที่ยง ประธานหอการค๎ากลุํมจังหวัดฯ ในสํวนของหอการค๎ากลุํมจังหวัดภาคใต๎ฝั่งอันดามัน มี
ประเด็นที่จะน าเสนออยูํ 2 ประเด็น ได๎แกํ  

    1.การสงํเสรมิดา๎นการเกษตร นอกจากการทํองเที่ยว รายได๎หลักอีกประการหนึ่ง
คือ การเกษตร และนอกจากยางพาราและปาล๑มน้ ามันแล๎ว สินค๎าเกษตรอีกอยํา งที่
สามารถสํงเสริมได๎คือ ผักปลอดสารพิษ จังหวัดตํางๆสามารถสํงเสริมได๎ และจะเป็นจุด
ขายที่ดีอีกจุดหนึ่งของกลุํมจังหวัดภาคใต๎ฝั่งอันดามัน 

   2. การอนุรักษ๑ทรัพยากรธรรมชาติ มีหลายโครงการที่เป็นประโยชน๑ แตํก็มีอีกสิ่ง
หนึ่งที่จะผลักดันและสํงเสริม คือ การปลูกหญ๎าทะเล นอกจากจะชํวยเพิ่มแหลํงอนุบาล
สัตว๑น้ า ยังลดการกัดเซาะชายฝั่ง และสามารถสํงเสริมการทํองเที่ยวชุมชนโดยมีกิจกรรม
ปลูกหญ๎าทะเลได๎อีกด๎วย 

ประธาน   เรื่องผักปลอดสารพิษ เป็นประเด็นที่ก าลังขับเคลื่อน แตํก็ยังไมํประสบ
ความส าเร็จ เนื่องจากยังขาดการเชื่อมโยงข๎อมูล ซ่ึงหากมีการเชื่อมโยงข๎อมูลกันภายใน
กลุํมจังหวัดได๎แล๎วนั้น จะเป็นการเพิ่มศักยภาพให๎กลุํมจังหวัดภาคใต๎ฝั่งอันดามันไมํใชํ
เฉพาะด๎านการเกษตร แตํจะเป็นการเพิ่มศักยภาพในทุก ๆ ด๎าน 
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มติที่ประชุม รับทราบ 

ปิดประชุม เวลา 16.30 น. 

 

             ลงชื่อ ....................................... ผ๎ูบันทึกรายงานการประชุม 
       (นายจาตุรนต๑ ตั้นสกุล) 
       นักวิเคราะห๑นโยบายและแผนปฏิบัติการ 
 

               ลงชื่อ ...................................... ผ๎ูตรวจรายงานการประชุม 
                       (นายสุริยัน เดชรักษา) 
               ผูอ๎ านวยการกลุํมงานบริหารยุทธศาสตร๑กลุํมจังหวัดภาคใต๎ฝั่งอันดามัน 
  

 

 

  


