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รายงานการประชุม 
คณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัดชลบุรี 

ครั้งที่ 1 / 2563 
วันอังคารที ่4 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562   เวลา 13.00 น. 

ณ ห้องประชุมชลบุรี ศาลากลางจังหวัดชลบุรี 

----------- ------- ------- -- ----------- ------- ------- -- ----------- ------- -----  

ผู้เข้าประชุม 

1.  นายวิวัฒน ์ มหาผลศิริกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี                              ประธาน 

2.  นางสาวกรวรรณ เกียรติไกรวัลศิริ แทน ปลัดจังหวัดชลบุรี 

3.  นายรัก  ธนะไพบูลย์ แทน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดชลบุรี 

4.  นางสาวสุรีย์ คุ้มทิม คลังจังหวัดชลบุรี  

5.  นายอภิรักษ์ อ ่าสุริยะ แทน อุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี 

6.  นายปรีชา ดวงเงิน แทน แรงงานจังหวัดชลบุรี 

7.  นางพัทธ์วิรา สุวรรณ พัฒนาสังคมและความมั นคงของมนุษย์จังหวัดชลบุรี 

8.  นายปริญญา ก่าแหง แทน พาณิชย์จังหวัดชลบุรี 

9.  นางพิมพ์จันทร์ เขมวริทธิ์ แทน เกษตรและสหกรณ์จังหวัดชลบุร ี

10.  นางสาวนภาพร แช่มเฉย แทน ท่องเที ยวและกีฬาจังหวัดชลบุรี 

11.  นายธนพงษ์ รัตนวุฒินันท์ รักษาราชการแทนผู้อ่านวยการส่านักงานทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ งแวดล้อมจังหวัดชลบุรี 

12.  นายวรเชษฐ์ ป้อมเชียงพิณ แทน ผู้อ่านวยการส่านักงานทางหลวงที  14 

13.  นายภูษิต พรหมเมศร์ แทน ผู้อ่านวยการโครงการชลประทานชลบุรี 

14.  นายอัศวิน สุเมธานุสรณ์ แทน ผู้อ่านวยการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 2 (ภาคกลาง) 
จังหวัดชลบุร ี

15.  นายมงคล ประสิทธิ์คุ้มเพ็ชร แทน ผู้อ่านวยการการประปาส่วนภูมิภาค เขต 1 

16.  นายชุนณ์ลพัทธ์  ศรีภาเพลิน แทน ผู้อ่านวยการท่าเรือแหลมฉบัง 

17.  พันเอก อนุ รามจันทร์ แทน ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที  14 

18.  พันต่ารวจเอก ธนาวุฒิ จงจิระ แทน ผู้บังคับการต่ารวจภูธรจังหวัดชลบุรี 

19.  พันเอก วิทยา สุวรรณดี รองผู้อ่านวยการรักษาความมั นคงภายในจังหวัดชลบุรี (ทหาร) 

20.  นางสาวขวัญใจ เลียดประถม แทน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุร ี

21.  นางสาวญฐาสุดา พลราชม แทน นายกเมืองพัทยา 

22.  นายต่อกานต์ สมวาท ี แทน นายกเทศมนตรีนครแหลมฉบัง 
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23.  นางณัฐปภัสร์ ชลวัฒนะธงชัย แทน นายกเทศมนตรีเมืองชลบุรี 

24.  นายวินัย คุ้มครอง แทน นายกองค์การบริหารส่วนต่าบลบ้านเก่า 

25.  นางสาวสุกลภัทร ใจจรูญ ประธานศูนย์ประสานองค์การชุมชนจังหวัดชลบุรี 

26.  นางสุดา ประกอบกิจ ประธานเครือข่ายทรัพยากรธรรมชาติและสิ งแวดล้อม              
จังหวัดชลบุร ี

27.  นายเรืองศักดิ์ สัตยาพิพัฒน์ ประธานกรรมการเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง
จังหวัดชลบุร ี

28.  นางสาวชนารดี พรวิสกุล แทน ประธานหอการค้าจังหวัดชลบุรี 

29.  นายกิตติวุฒิ ศศิวิมลพันธุ์ แทน ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี 

30.  นางสาวสุพิชฌาย์ ปิยะพุทธิชัย แทน หัวหน้าส่านักงานจังหวัดชลบุรี                       เลขานุการ 

ผู้เข้าร่วมประชุม 

1.  นายปวเรศ รัฐขจร ผู้อ่านวยการกลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด             
ภาคตะวันออก 1 (ชลบุรี) 

2.  นางสาวจิราภรณ์ บุญญฤทธิ์ ผู้อ่านวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 3 ชลบุรี 

3.  นางวาสิษฐี ระจิตด่ารงค์ นักวิชาการแรงงานช่านาญการพิเศษ  

4.  นางปราณี จิระโสภณรัตน์ แทน โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดชลบุรี 

5.  นายคลังวิชญ์ อุทัยเรือง แทน ผู้อ่านวยการแขวงทางหลวงชนบทชลบุรี 

6.  นายวุฒิพงษ์ วงศ์อินทร์ แทน ผู้อ่านวยการส่านักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที  2 

7.  นางสุรินรัตน์ สุขทรัพย์ แทน หัวหน้าส่านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย            
จังหวัดชลบุร ี

8.  นางสาวบุญมา กรายไทยสงค์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 

9.  นายวุฒิชัย นรสิงห์ แทน ผู้อ่านวยการโครงการส่งน ่าและบ่ารุงรักษาคลองหลวง  
รัชชโลทร 

10.  นางสาวศรินยา งามทับ แทน ผู้อ่านวยการส่านักงานยุติธรรมจังหวัดชลบุรี 

11.  นายชูศักดิ์  นันทิธัญญาชาดา แทน นายอ่าเภอเมืองชลบุรี 

12.  จ่าเอก พิทยาภรณ์ ก่อแก้ว แทน นายอ่าเภอบางละมุง 

13.  นายนริศ                 ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา แทน นายอ่าเภอศรีราชา 

14.  นายภาคิณ ปานประเสริฐ แทน นายอ่าเภอสัตหีบ 

15.  นายปฐมพงศ์ ธิศรี แทน นายอ่าเภอพนัสนิคม 

16.  นางมาลารินทร์ จันทร์หอม แทน นายอ่าเภอบ้านบึง 

17.  นายเรวัตร หุนารัตน์ แทน นายอ่าเภอพานทอง 
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เริ่มประชุม เวลา 13.00 น. 

18.  นายกฤศณัฏฐ์ กุลสิงห์ แทน นายอ่าเภอหนองใหญ่ 

19.  นายกิตติคุณ เชื อแถว แทน นายอ่าเภอบ่อทอง 

20.  นายวีระวิทย์ เทพวัติ แทน นายอ่าเภอเกาะจันทร์ 

21.  นายวิสิทธิ์ ยิ มแย้ม แทน นายอ่าเภอเกาะสีชัง 

22.  นายณัฐพงศ์ รักษ์ดีช่วย นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช่านาญการ 

23.  นางสาวนรีกาญจน์ งดกระโทก นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช่านาญการ 

24.  นายกิตติชัย วรรณไกรรุ่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 

25.  นายเกียรติพงษ์ ทองเลิศ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ  

26.  นางสาวเบญจพร ธีรธัญ พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน 

27.  นายพยุงศักดิ์ ไพบูลย์ เจ้าหน้าที วิเคราะห์นโยบายและแผน    

28.  นายวศิน นามวงศ์ เจ้าหน้าที วิเคราะห์นโยบายและแผน    

29.  นายกิตติพงศ์ เสนานันท์ เจ้าหน้าที วิเคราะห์นโยบายและแผน    

30.  นางสาวพัชรมัย โภคาเทพ เจ้าหน้าที วิเคราะห์นโยบายและแผน    

ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

ประธาน ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีติดภารกิจจึงมอบหมายให้นายวิวัฒน์ มหาผลศิริกุล 
รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัด
แบบบูรณาการจังหวัดชลบุรีแทน 

มติที่ประชุม ทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม  

  รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ               
ครั้งที่ 5/2562 เม่ือวันที่ 23 ธันวาคม 2562 

เลขานุ การ ฝ่ายเลขานุการจัดท่ารายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัด         
แบบบูรณาการจังหวัดชลบุรี  ครั งที   5/๒๕62 เมื อวันที  23 ธันวาคม 2562                 
เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมชลบุรี  ศาลากลางจังหวัดชลบุรี จ่านวน 17 หน้า               
โดยสามารถสรุปสาระส่าคัญ ได้แก่ 

 ทราบ ผลการด่าเนินการโครงการเพื อแก้ไขและบรรเทาปัญหาความเดือดร้อน
ของประชาชนในพื นที อันเนื องมาจากภัยแล้งและอุทกภัยในจังหวัด ของจังหวัดชลบุรี 
ประจ่าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

 เห็นชอบ (1) การโอนทรัพย์สินของจังหวัดชลบุรีให้กับส่านักงานโยธาธิการและ
ผังเมืองจังหวัดชลบุรีและเทศบาลต่าบลบ้านบึง (2) แผนพัฒนาจังหวัดชลบุรี แผนปฏิบัติ
ราชการประจ่าปีของจังหวัดชลบุรี แผนงาน/โครงการที ประสงค์ขอรับสนับสนุนจาก
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กระทรวง/กรม และโครงการ/กิจกรรมที บรรจุไว้ในแผนปฏิบัติราชการประจ่าปีของ           
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1 ประจ่าปีงบประมาณ พ.ศ.2564    

จึงขอเสนอที ประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัดชลบุรี
พิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว 

นายวีระวิทย์ เทพวัติ 
แทน นายอ าเภอเกาะจันทร์ 

ขอแก้ไขหน้าที  15 ของผู้แทนนายอ่าเภอเกาะจันทร์ จากยกเลิกกิจกรรมที  9.75 
เนื องจากซ ่าซ้อนกับแหล่งงบประมาณอื น เป็น ซ ่าซ้อนกับกิจกรรมที  8.12 ของแขวงทาง
หลวงชนบทชลบุรี และกิจกรรมที  9.65 หน่วยด่าเนินการ จากอ่าเภอพนัสนิคมเป็น
อ่าเภอเกาะจันทร์ และแก้ไขเหตุผล จาก ผิดพลาด เป็น ไม่สมบูรณ์ คลาดเคลื อน 

มติที่ประชุม แก้ไขตามการแจ้งของผู้เข้าร่วมการประชุมและรับรองรายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัดชลบุรี ครั้งที่ 5/2562            
เมื่อวันที ่23 ธันวาคม 2562 

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องเพื่อทราบ 

 3.1   ผลการด าเนินการและเบิกจ่ายงบประมาณกิจกรรมตามแผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปีของจังหวัดชลบุรี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562  

เลขานุการ จังหวัดชลบุรีมีกิจกรรมตามแผนปฏิบัติราชการจังหวัดชลบุรีประจ่าปีงบประมาณ             
พ .ศ.2562 จ่านวน 80 กิจกรรม  งบประมาณ  426 ,317,200 บาท และ                
คณะกรรมการฯ ได้อนุมัติกิจกรรมที ขอใช้งบประมาณเหลือจ่ายเพิ มเติม จ่านวน               
8 กิจกรรม รวมเป็น 88 กิจกรรม จึงมีผลการด่าเนินการ ดังนี  

 จัดสรร 88 กิจกรรม   งบประมาณ 426,317,200   บาท 
 แล้วเสร็จ 78 กิจกรรม 
 ด่าเนินการ   8 กิจกรรม    เบิกจ่าย 346,851,203  บาท 
 ร้อยละ 81.36 
 ยกเลิก           1    กิจกรรม 
 รอการอนุญาตใช้พื นที  1 กิจกรรม 

ฝ่ายเลขานุการขอให้หน่วยงานที รับผิดชอบโครงการรายงานผลการด่าเนินการ                      
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ และปัญหาอุปสรรค ต่อคณะกรรมการบริหารงานจังหวัด
แบบบูรณาการ  

จึงเรียนที ประชุมเพื อโปรดทราบ 

จ่าเอก พิทยาภรณ์ ก่อแก้ว 
แทน นายอ าเภอบางละมุง 

อ่าเภอบางละมุง จ่านวน 2 กิจกรรม ได้แก่ 

กิจกรรมวางท่อขยายเขตจ่าหน่ายน ่าประปาเพื อการท่องเที ยวพื นที แยกถนน
สุขุมวิท – สามแยกแกรนด์คอนโดเทล ต่าบลหนองปรือ อ่าเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 
งบประมาณ 16,645,000 บาท สัญญาจ้างสิ นสุดเดือนมีนาคม 2563 และผู้รับจ้าง
แจ้งว่าจะสามารถด่าเนินการได้แล้วเสร็จตามระยะเวลา 

กิจกรรมก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อระบายน ่าสายหนองตะไกร 
- สนามยิงปืน หมู่ที  1 งบประมาณ 7,760,000 บาท ผู้รับจ้างด่าเนินการแล้วเสร็จ          
อยู่ระหว่างการจัดท่าเอกสารเพื อเบิกจ่ายงบประมาณ  
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นางมาลารินทร์ จันทร์หอม 
แทน นายอ าเภอบ้านบึง 

อ่าเภอบ้านบึง จ่านวน 2 กิจกรรม ได้แก่  

กิจกรรมก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริม เหล็กสายหนองส่ าราญถึงห้ วยเตย            
(ช่วงที  2 ) หมู่ที  4 ต่าบลหนองชาก อ่าเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี  งบประมาณ 
6,972,000 บาท    

กิจกรรมก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ่อเป้าถึงเขาห้วยยอ หมู่ที  5  ต่าบล
หนองซ ่าซาก (แยกขวา) อ่าเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี งบประมาณ 4,558,000 บาท  

ทั ง 2 กิจกรรมด่าเนินการแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างการตรวจรับงานจ้างงวดสุดท้าย 
โดยจะเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณให้แล้วเสร็จโดยเร็ว ต่อไป 

นายปฐมพงศ์ ธิศรี 
แทน นายอ าเภอพนัสนิคม 

อ่าเภอพนัสนิคมมีกิจกรรม จ่านวน 3 กิจกรรม ได้แก่  

กิจกรรมก่อสร้างระบบผลิตน ่าประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที  7  
ต่าบลวัดหลวง อ่าเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี งบประมาณ 2,377,000 บาท  

กิจกรรมก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสายคลองสามง่ามถีงบ้านหัวสนาม
(บริเวณบ้านนายน้อมถึงนางประจวบจิต) งบประมาณ 7,270,000 บาท  

และกิจกรรมก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายวัดอุทกเขปสีมาราม           
ถึงสะพานข้ามคลอง หมู่ที 9 ต่าบลวัดโบสถ์ อ่าเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี  งบประมาณ 
4,749,000 บาท โดยทั ง 3 กิจกรรม ผู้รับจ้างด่าเนินการแล้วเสร็จ  

อยู่ระหว่างการจัดท่าเอกสารเพื อเบิกจ่ายงบประมาณ  

นายนริศ ปาลกะวงศ ์ณ อยุธยา 
แทน นายอ าเภอศรีราชา 

กิจกรรมพัฒนาแหล่งน ่าตื นเขินอ่าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี  งบประมาณ 
18,800,000 บาท เบิกจ่ายแล้ว 2 งวดงาน คงเหลือ 2 งวดงาน เนื องจากประสบ
ปัญหาเกี ยวกับท่อระบายน ่าในพื นที ก่อสร้าง ผู้รับจ้างจึงอยู่ระหว่างการขอแก้ไข        
แบบรูปรายการก่อสร้าง โดยคณะกรรมการตรวจรับงานจ้างได้สั งหยุดงานตั งแต่            
24 ธันวาคม 2562 จนกว่าจะแก้ไขแบบรูปรายการแล้วเสร็จ เมื อการแก้ไขแบบรูป
รายการแล้วเสร็จ จะเร่งรัดให้ผู้รับจ้างด่าเนินการให้แล้วเสร็จตามระยะเวลาที ก่าหนด
โดยเร็ว   

นายวิสิทธิ์ ยิ้มแย้ม 
แทน นายอ าเภอเกาะสีชัง 

กิจกรรมก่อสร้างอาคารคัดแยกขยะมูลฝอย บริเวณหมวดศิลา (การรถไฟ) หมู่ที  6 
บ้านท่าภาณุรังษี  ต่าบลท่าเทววงษ์  อ่าเภอเกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี  งบประมาณ 
5,000,000 บาท ปัจจุบันอยู่ในระหว่างการขออนุญาตใช้พื นที  ซึ งเทศบาลต่าบลเกาะสี
ชัง ยังไม่ได้แจ้งเรื องให้คณะกรรมการจัดการสิ งปฏิกูลและมูลฝอยจังหวัดชลบุรีพิจารณา
ตามข้อสั งการของกรมป่าไม้ ซึ งอ่าเภอเกาะสีชังจะด่าเนินการส่งเรื องให้คณะกรรมการ
จัดการสิ งปฏิกูลและมูลฝอยจังหวัดชลบุรีพิจารณาแทนในฐานะหน่วยงานรับผิดชอบ
กิจกรรม เพื อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาอนุญาตต่อไป โดยจะต้องด่าเนินการ
ขั นตอนการขออนุญาตและลงนามสัญญาจ้างให้แล้วเสร็จภายในเดือนมีนาคม 2563 
ตามที กรมบัญชีกลางได้อนุมัติการกันเงินไว้เบิกเหลื อมปีงบประมาณ  

มติที่ประชุม ทราบและถือปฏิบัติ 
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 3.2   ผลการด าเนินการและเบิกจ่ายงบประมาณกิจกรรมตามแผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปีของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
ของจังหวัดชลบุร ี

เลขานุการ จังหวัดชลบุรีมีกิจกรรมตามแผนปฏิบัติราชการกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1 
ประจ่าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 จ่านวน 9 กิจกรรม งบประมาณ 131,147,860 
บาท มผีลการด่าเนินการ ดังนี  

 รวม 9   กิจกรรม งบประมาณ 131,147,860   บาท 
 แล้วเสร็จ 8   กิจกรรม 
 ด่าเนินการ 1   กิจกรรม เบิกจ่าย     112,983,897  บาท 
 ร้อยละ 86.15 

ฝ่ายเลขานุการขอให้หน่วยงานที รับผิดชอบโครงการรายงานผลการด่าเนินการ          
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ และปัญหาอุปสรรค ต่อคณะกรรมการบริหารงานจังหวัด
แบบบูรณาการ 

โดยแขวงทางหลวงชนบทชลบุรีแจ้งว่า ปัจจุบันกิจกรรมก่อสร้างถนนแอสฟัลติก 
คอนกรีตสาย ชบ.1063 สายแยก ทล.3 บ้านชากแง้ว ต่าบลนาจอมเทียน อ่าเภอสัตหีบ 
และ ต่าบลห้วยใหญ่ อ่าเภอบางละมุง งบประมาณ 15,470,000 บาท ปัจจุบัน
ด่าเนินการแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างการด่าเนินการทางเอกสารเพื อส่งเบิกจ่ายงบประมาณ 

จึงเรียนที ประชุมเพื อโปรดทราบ 

มติที่ประชุม ทราบ 

 3.3   ผลการด าเนินการโครงการแก้ไขและบรรเทาความเดือดร้อนของ
ประชาชนในพื้นที่อันเนื่องมาจากปัญหาภัยแล้งและอุทกภัยในจังหวัด ของจังหวัด
ชลบุรี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

เลขานุการ คณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัดชลบุ รีมีมติเห็นชอบ
โครงการแก้ไขและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในพื นที อันเนื องมาจากปัญหา 
ภัยแล้งและอุทกภัยในจังหวัด ของจังหวัดชลบุรี ทั งสิ น 178 โครงการ งบประมาณ 
169,162,206 บาท  

ส่านักงบประมาณจัดสรรงบประมาณให้จังหวัดชลบุรีเพื อด่าเนินการโครงการแก้ไข
และบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในพื นที อันเนื องมาจากปัญหา ภัยแล้งและ
อุทกภัยในจังหวัด ของจังหวัดชลบุรี ทั งสิ น 155 โครงการ งบประมาณ 136,072,800 
บาท โดยมีผลการด่าเนินการ ณ วันที  27 มกราคม 2563 ดังนี  

สถานะ โครงการ งบประมาณ ร้อยละ 
จัดสรร 155 136,072,800  
ยกเลิก 35 68,273,900  
ด่าเนินการ 120 67,798,900  
ก่อหนี ผูกพัน/ 
ด่าเนินการเอง 

120 62,689,643  



- 7 - 

เหลือจ่าย  5,109,257  
แล้วเสร็จ 81   
ระหว่างด่าเนินการ 39   
เบิกจ่าย  46,196,604.74 68.14 
คงเหลือ  16,493,038.26 31.86 

แม้ว่าเป็นงบประมาณกันไว้เบิกเหลื อมปี ประจ่าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 และ 
ได้ด่าเนินการก่อหนี ผูกพันไว้แล้ว จึงสามารถเบิกจ่ายได้ตามระยะเวลาของสัญญาจ้าง           
แต่เนื องจากเป็นการด่าเนินโครงการเพื อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนเร่งด่วนของ
ประชาชนและโครงการแต่ละโครงการเป็นโครงการขนาดเล็ก รัฐบาลจึงก่าหนดให้ด่าเนิน
โครงการและเบิ กจ่ ายงบประมาณ ให้ แล้ ว เสร็จภ ายใน เดื อนมีน าคม 2563                   
ฝ่ายเลขานุการขอให้หน่วยงานที รับผิดชอบโครงการรายงานผลการด่าเนินการ              
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ และปัญหาอุปสรรค ต่อคณะกรรมการบริหารงานจังหวัด
แบบบูรณาการ 

นายภูษิต พรหมเมศร์ 
แทน ผู้อ านวยการ
โครงการชลประทานชลบุรี 

โครงการชลประทานชลบุรีรับผิดชอบทั งสิ น 18 โครงการ ปัจจุบันทุกโครงการ
ด่าเนินการแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างส่งเอกสารเพื อเบิกจ่ายงบประมาณ 

นายวุฒิชัย นรสิงห์ 
แทน ผู้อ านวยการโครงการ
ส่งน้ าและบ ารุงรักษา          
คลองหลวงรัชชโลทร 

โครงการส่งน ่าและบ่ารุงรักษาคลองหลวง รัชชโลทร ปัจจุบันทุกโครงการ
ด่าเนินการและเบิกจ่ายงบประมาณ แล้วเสร็จ  

นายปฐมพงศ์ ธิศรี 
แทน นายอ าเภอพนัสนิคม 

คงเหลือ 1 โครงการที ยังไม่เบิกจ่ายงบประมาณ โดยปัจจุบันด่าเนินการแล้วเสร็จ 
อยู่ระหว่างการจัดท่าเอกสารเพื อเบิกจ่ายงบประมาณ คาดว่าจะสามารถเบิกจ่าย
งบประมาณแล้วเสร็จภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2563  

นายกฤศณัฏฐ์ กุลสิงห์ 
แทน นายอ าเภอหนองใหญ่ 

คงเหลือ 2 โครงการ โดยทั ง 2 โครงการยังไม่ครบก่าหนดระยะเวลาตาม        
สัญญาจ้าง โดยผู้รับจ้างสามารถด่าเนินการได้ตามงวดงานที ก่าหนด และอ่าเภอ      
หนองใหญ่ได้ประสานงานและเร่งรัดผู้รับจ้างให้ด่าเนินการให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลา 
ที ก่าหนดแล้ว 

นายกิตติคุณ เชื้อแถว 
แทน นายอ าเภอบ่อทอง 

ได้รับจัดสรร 2 โครงการ สิ นสุดสัญญาเมื อ 23 พฤศจิกายน 2562 ปัจจุบัน        
ปรับผู้รับจ้างแล้วเป็นเวลา 73 วัน โดยผู้รับจ้างยังยืนว่าจะด่าเนินการต่อจนกว่าโครงการ
จะแล้วเสร็จ ปัจจุบันผลการด่าเนินการทั ง 2 โครงการอยู่ที ร้อยละ 40 

นายวีระวิทย์ เทพวัติ 
แทน นายอ าเภอเกาะจันทร์ 

คงเหลือ 6 โครงการที ยังไม่เบิกจ่ายงบประมาณ โดยทุกโครงการสิ นสุดสัญญา 
เมื อ 26 ธันวาคม 2562 โดยผู้รับจ้างทุกโครงการประสงค์ด่าเนินการต่อจนกว่าโครงการ
จะแล้วเสร็จ โดยยินดีเสียค่าปรับตามที ก่าหนดในสัญญา 

นายวิสิทธิ์ ยิ้มแย้ม 
แทน นายอ าเภอเกาะสีชัง 

คงเหลือ 1 โครงการ ซึ งสิ นสุดสัญญาเมื อ 13 มกราคม 2563 ปรับแล้ว 27 วัน 
คาดว่าจะด่าเนินการแล้วเสร็จภายในต้นเดือนมีนาคม 2563  

 



- 8 - 

เลขานุการ ขออนุญาตแจ้งแนวทางการรายงานผลการด่าเนินการโครงการแก้ไขและบรรเทา
ความเดือดร้อนของประชาชนในพื นที อันเนื องมาจากปัญหา ภัยแล้งและอุทกภัย                 
ในจังหวัด ที กระทรวงมหาดไทยก่าหนดเพิ มเติม คือ ให้รายงานภาพถ่ายตั งแต่                
ก่อนด่าเนินการ ระหว่างด่าเนินการและด่าเนินการแล้วเสร็จ ทุกวันศุกร์สุดท้ายของ        
เดือน จนกว่าจะด่าเนินการโครงการทั งหมดแล้วเสร็จ โดยให้เริ มรายงานครั งแรกเมื อวันที  
31 มกราคม 2563 โดยฝ่ายเลขานุการขอขอบคุณอ่าเภอพนัสนิคมและอ่าเภอ          
หนองใหญ่ที ส่งภาพถ่ายให้จังหวัดเพื อรายงานกระทรวงมหาดไทยแล้วอย่างเร่งด่วน 
ส่าหรับการรายงานครั งต่อไป คือ ทุกวันศุกร์สุดท้ายของเดือน ฝ่ายเลขานุการขอให้              
ทุกหน่วยงานที รับผิดชอบโครงการ ส่งภาพถ่ายของโครงการที แล้วเสร็จให้จังหวัด         
ตั งแต่ก่อนด่าเนินการ ระหว่างด่าเนินการและด่าเนินการแล้วเสร็จ  ขั นตอนละ 3 ภาพ 
ภายในวันที  20 ของเดือนจนกว่าจะด่าเนินการโครงการแล้วเสร็จทุกโครงการ  

ประธาน ขอให้ทุกหน่วยงานด่าเนินการรายงานข้อมูลให้ฝ่ายเลขานุการตามแนวทาง               
ที กระทรวงมหาดไทยก่าหนด และเร่งรัดด่าเนินการเพื อให้แล้วเสร็จภายในเดือนมีนาคม 
2563 

มติที่ประชุม ทราบและถือปฏิบัติ 

 3.4   ผลการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2563 ของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 สภาผู้แทนราษฎร 

เลขานุการ ฝ่ายเลขานุการขอรายงานความคืบหน้าการด่าเนินการตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจ่าปีของจังหวัดชลบุรี ประจ่าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ดังนี  

1) สภาผู้แทนราษฎรมีมติเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ่าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เมื อวันที  11 มกราคม 2563 โดยจังหวัดชลบุรี            
มีกิจกรรมตามแผนปฏิบัติราชการประจ่าปีของจังหวัดชลบุรี ประจ่าปีงบประมาณ              
พ.ศ.2563 ผ่านการพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎร ทั งสิ น 28 กิจกรรม 1 รายการ 
งบประมาณ 421,834,300 บาท 

2) จังหวัดชลบุรีได้แจ้งให้ส่วนราชการจัดท่าแบบเสนอโครงการฉบับสมบูรณ์            
ส่งให้จังหวัดชลบุรี เพื อรวบรวมเสนอผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีพิจารณาอนุมัติโครงการ 
ขณะนี อยู่ระหว่างการตรวจสอบความถูกต้องของรายการงบประมาณที ได้รับจัดสรร และ
แจ้งให้ด่าเนินการกระบวนการจัดซื อจัดจ้างไปพลางก่อนระหว่างรอพระราชบัญญัติ
งบประมาณมีผลใช้บังคับ 

3) กรณีการด่าเนินการของส่วนราชการสังกัดบริหารราชการส่วนกลางที ตั ง              
ในพื นที จังหวัดชลบุรี ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีได้มอบอ่านาจการจัดซื อจัดจ้างตาม 
พระราชบัญญัติการจัดซื อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560              
ให้อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน อธิบดีกรมทางหลวงชนบท และอธิบดีกรมชลประทานแล้ว 
อยู่ระหว่างขั นตอนการมอบอ่านาจให้หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดที รับผิดชอบโครงการ
ต่อไป 
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4) จังหวัดชลบุรีจัดท่าแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย
ประจ่าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 และขอรับจัดสรรงบประมาณส่งให้ส่านักงบประมาณแล้ว 

จึงเรียนที ประชุมเพื อโปรดทราบ โดยส่วนราชการสังกัดบริหารราชการส่วนกลาง
ที ตั งในพื นที จังหวัดชลบุรี ที เป็นหน่วยงานรับผิดชอบกิจกรรมตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจ่าปีของจังหวัดชลบุรี ประจ่าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ได้แก่ โครงการชลประทาน
ชลบุรี แขวงทางหลวงชนบทชลบุรี และสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 3 ชลบุรี 

นายภูษิต พรหมเมศร์ 
แทน ผู้อ านวยการ
โครงการชลประทานชลบุรี 

กรมชลประทานมีค่าสั งกรมชลประทาน ที  ข 160 / 2563 ลงวันที  3 กุมภาพันธ์ 
2563 เรื อง มอบอ่านาจในการสั งการและด่าเนินการเกี ยวกับการจัดซื อจัดจ้างและ          
การบริหารพัสดุ ส่าหรับงานที ผู้ว่าราชการจังหวัดมอบอ่านาจให้อธิบดีกรมชลประทาน
ปฏิบัติราชการแทน โดยโครงการชลประทานชลบุรีจะจัดท่าโครงการฉบับสมบูรณ์เพื อ
เสนอผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีพิจารณาอนุมัติและเร่งรัดการก่อหนี ผูกพันต่อไป 

นางสาวจิราภรณ์ บุญญฤทธิ์ 
ผู้อ านวยการสถาบันพัฒนา
ฝีมือแรงงาน 3 ชลบุรี 

ประสานกับกรมพัฒนาฝีมือแรงงานแล้ว อยู่ระหว่างเสนอผู้บริหารพิจารณา               
จะเร่งรัดติดตามต่อไป เพื อให้การด่าเนินกิจกรรมที ได้รับมอบหมายให้แล้วเสร็จภายใน
ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

นายคลังวชิญ ์อุทัยเรือง 
แทน ผู้อ านวยการแขวง
ทางหลวงชนบทชลบุรี 

กรมทางหลวงชนบทแจ้งว่าอยู่ระหว่างการเสนอผู้บริหารลงนามในค่าสั ง           
มอบอ่านาจดังกล่าว โดยกรมทางหลวงชนบทจะมอบอ่านาจให้แขวงทางหลวงชนบท   
เป็นรายจังหวัดไป โดยผู้บริหารยังไม่ลงนามค่าสั งของจังหวัดชลบุรี โดยแขวงทางหลวง
ชนบทชลบุรีจะประสานกับกรมทางหลวงชนบทเพื อเร่งรัดให้ส่งให้จังหวัดชลบุรีทันทีที 
ผู้บริหารลงนามค่าสั งแล้ว  

มติที่ประชุม ทราบ 

 3.5   มาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2563 

เลขานุการ คณะรัฐมนตรีมีมติเมื อวันที  14 มกราคม 2563 เห็นชอบมาตรการเร่งรัด                
การใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ่าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ตามที ส่านักงบประมาณ
เสนอ มีสาระส่าคัญ ดังนี  

1) ก่าหนดเป้าหมายการใช้จ่ายงบประมาณ ดังนี  

แผนฯ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
ภาพรวม ร้อยละ 23 ร้อยละ 54 ร้อยละ 77 ร้อยละ 100 
รายจ่ายประจ่า ร้อยละ 28 ร้อยละ 58 ร้อยละ 80 ร้อยละ 100 
รายจ่ายลงทุน ร้อยละ   8 ร้อยละ 40 ร้อยละ 65 ร้อยละ 100 

2) ให้หน่วยรับงบประมาณจัดท่าแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่าย
งบประมาณรายจ่ายประจ่าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ส่งให้ส่านักงบประมาณภายใน  
29 มกราคม 2563 เพื อให้ส่านักงบประมาณสามารถจัดสรรงบประมาณให้ได้ภายใน  
สิ น เดือนมกราคม 2563 ทั งนี ให้หน่วยรับงบประมาณเตรียมการจัดซื อจัดจ้าง                          
แต่จะสามารถลงนามสัญญาได้เมื อพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ่าปี
งบประมาณ พ.ศ.2563 ประกาศใช้แล้ว 
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3) พิจารณาก่าหนดระยะเวลาการส่ งมอบงานให้ รวด เร็วขึ น เพื อ ให้ ทั น               
การเบิกจ่ายภายในเดือนกันยายน 2563 โดยเฉพาะรายการปีเดียว โดยให้ก่อหนี                      
ให้แล้วเสร็จภายในเดือนพฤษภาคม 2563 หากรายการด่าเนินการแล้วคาดว่าไม่สามารถ
ก่อหนี ได้ทันภายในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ให้แจ้งส่านักงบประมาณในโอกาสแรก  
เพื อพิจารณาแนวทางแก้ไขต่อไป 

จึงเรียนที ประชุมเพื อโปรดทราบ และขอให้ส่วนราชการที รับผิดชอบโครงการ/
กิจกรรมถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด 

มติที่ประชุม ทราบและถือปฏิบัติ 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเพื่อพิจารณา 

  การเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ              
พ.ศ.2563 ของส านักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดชลบุรี   

เลขานุการ ส่านักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดชลบุรีแจ้งว่ามีกิจกรรมที รับผิดชอบ           
ในแผนปฏิบัติราชการประจ่าปีของจังหวัดชลบุรีประจ่าปีงบประมาณ พ.ศ.2563    
จ่านวน 1 กิจกรรม คือ กิจกรรมก่อสร้างเขื อนป้องกันตลิ งริมห้วยสุครีพ ช่วงที  4               
ต่าบลบางพระ อ่าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี งบประมาณ 24,634,000 บาท                  
โดยส่านักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดชลบุรีประสงค์ขอเปลี ยนแปลงรายการ
งบประมาณ จ่านวน 1 รายการ คือ  

จาก ก่อสร้างเขื อนป้องกันตลิ งริมห้วยสุครีพ ช่วงที  4 ยาว 650.00 เมตร          
ต่าบลบางพระ อ่าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี  1 แห่ง งบประมาณ 24,634,000 บาท  

เป็น  ก่อสร้างเขื อนป้องกันตลิ งริมห้วยสุครีพ ช่วงที  4 ยาว 550.00 เมตร         
ต่าบลบางพระ อ่าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี  1 แห่ง งบประมาณ 24,634,000 บาท 

เนื องจาก การบันทึกรายการงบประมาณในระบบงบประมาณแบบอิเล็กทรอนิกส์
ผิดพลาดคลาดเคลื อน จาก 550 เมตร เป็น 650 เมตร โดยพื นที ด่าเนินการสามารถ
ด่าเนินการได้เพียง 550 เมตร  

ระเบียบกฎหมายที เกี ยวข้อง ได้แก่ 

1) ประกาศของคณะกรรมการนโยบายการบริหารจังหวัดและกลุ่มจังหวัด             
แบบบูรณาการ  ก่าหนดให้การเปลี ยนแปลงหน่วยงานรับผิดชอบและกิจกรรมของ
โครงการหากไม่ท่าให้วัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการเปลี ยนแปลงไปจากเดิมและ
ไม่เพิ มวงเงินงบประมาณ เป็นอ่านาจของคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ  

2) เอกสารงบประมาณรายจ่ายประจ่าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ก่าหนด
ผลสัมฤทธิ์ของโครงการฟ้ืนฟูแหล่งน ่าจังหวัดชลบุรี กิจกรรมก่อสร้างเขื อนป้องกันตลิ ง            
ริมห้วยสุครีพ ช่วงที  4 ต่าบลบางพระ อ่าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี คือ ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ งแวดล้อมได้รับการฟ้ืนฟู จ่านวน 1 แห่ง 
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3) ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ.2548 และที แก้ไขเพิ มเติม             
ข้อ 24 ก่าหนดให้หัวหน้าส่วนราชการมีอ่านาจโอนและหรือเปลี ยนแปลงรายการ
งบประมาณรายจ่ายใด ๆ ภายใต้แผนงานเดียวกัน ยกเว้นงบบุคลากร เพื อจัดท่าผลผลิต
หรือโครงการตามเป้าหมายที ระบุในเอกสารประกอบพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ่าปี ให้บรรลุเป้าหมายการให้บริการกระทรวงหรือเป้าหมายตามแผนงานใน               
เชิงบูรณาการ แต่ต้องไม่ก่อให้เกิดรายการก่อหนี ผูกพันข้ามปีงบประมาณ 

4) ส่านักงบประมาณแจ้งซ้อมความเข้าใจว่า หน่วยรับงบประมาณสามารถแก้ไข
ค่าผิด อันเกิดจากการพิมพ์ซึ งอาจเป็นความคลาดเคลื อนในขั นตอนการจัดท่าเอกสารของ
หน่วยรับงบประมาณไปด่าเนินการใช้จ่ายหรือก่อหนี ผูกพันงบประมาณรายจ่ายไปได้ 
เนื องจากเป็นการแก้ไขค่าผิดอันเกิดจากการพิมพ์ มิใช่การเปลี ยนแปลงรายการหรือ
รายละเอียดงบประมาณที ได้รับอนุมัติ/เห็นชอบ/ความตกลงจากส่านักงบประมาณแล้ว 
ซึ งการแก้ไขดังกล่าวสามารถด่าเนินการได้โดยไม่ต้องขอแก้ไขค่าผิดกับส่านักงบประมาณ
อีก อย่างไรก็ดีขอให้หน่วยรับงบประมาณจัดท่าบันทึกเก็บไว้เป็นหลักฐานด้วยว่ามีการ
แก้ไขถ้อยค่าผิดดังกล่าว  

ฝ่ายเลขานุการพิจารณาแล้วเห็นว่า การเปลี ยนแปลงรายละเอียดดังกล่าวเกิดจาก
การบันทึกรายการงบประมาณในระบบงบประมาณแบบอิเล็กทรอนิกส์ผิดพลาด ไม่ท่าให้
วัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการเปลี ยนแปลงไป ไม่เป็นการเพิ มวงเงินงบประมาณ  
อยู่ในอ่านาจของคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ สามารถมีมติเห็นชอบ
ให้เปลี ยนแปลงรายละเอียดกิจกรรมได้ และเป็นอ่านาจของผู้ว่าราชการจังหวัดในฐานะ
หัวหน้าส่วนราชการที สามารถโอนและหรือเปลี ยนแปลงรายการงบประมาณรายจ่ายใด ๆ 
ภายใต้แผนงานเดียวกัน ยกเว้นงบบุคลากร เพื อจัดท่าผลผลิตหรือโครงการตามเป้าหมาย
ที ระบุในเอกสารประกอบพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ่าปี ให้บรรลุเป้าหมาย
การให้บริการกระทรวงหรือเป้าหมายตามแผนงานในเชิงบูรณาการ แต่ต้องไม่ก่อให้เกิด
รายการก่อหนี ผูกพันข้ามปีงบประมาณ 

ฝ่ายเลขานุการจึงขอมติคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัด
ชลบุรีพิจารณาให้ความเห็นชอบการขอเปลี ยนแปลงรายการงบประมาณดั งกล่าวตามที 
ส่านักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดชลบุรีเสนอ และฝ่ายเลขานุการจักได้เสนอการขอ
เปลี ยนแปลงให้ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีในฐานะหัวหน้าส่วนราชการพิจารณาอนุมัติต่อไป 

จึงเรียนที ประชุมเพื อโปรดพิจารณา 

นางพัทธ์วิรา สุวรรณ 
พัฒนาสังคมและความม่ันคง
ของมนุษย์จังหวัดชลบุรี 

ขอทราบรายละเอียดของรายการเดิมที คณะกรรมการบริหารงานจังหวัด              
แบบบูรณาการจังหวัดชลบุรีมีมติอนุมัติไปว่า มีความยาวเท่าไร วงเงินงบประมาณเท่าไร 
และมีการบันทึกรายละเอียดที ผิดพลาดในขั นตอนใด 

เลขานุการ รายการเดิมที คณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัดชลบุรี               
มีมติเห็นชอบให้เสนอรายการดังกล่าว คือ การก่อสร้างเขื อนป้องกันตลิ ง ความยาว         
330 เมตร งบประมาณ 25,000,000 บาท โดยส่านักงานจังหวัดชลบุรีได้บันทึกข้อมูล
ดังกล่าวในระบบการจัดท่างบประมาณแบบอิเล็กทรอนิกส์ (E – Budgeting) หลังจากนั น
กองจัดท่ างบประมาณ เขตพื นที  1  ได้ ลงพื นที ต่ าบลบางพระ อ่าเภอศรีราชา                
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เพื อตรวจสอบความพร้อมของพื นที ด่าเนินโครงการ โดยมีเจ้าหน้าที ของส่านักงานจังหวัด
ชลบุรี ส่านักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดชลบุรี ลงพื นที ร่วมด้วย และเมื อลงพื นที 
ด่าเนินการ ส่านักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดชลบุรีชี แจงว่า ระยะทาง 330 เมตร           
เป็นเพียงการด่าเนินการฝั่งเดียว แต่การก่อสร้างจะด่าเนินการทั ง 2 ฝั่งของห้วยสุครีพ 
กองจัดท่างบประมาณเขตพื นที  1 จึงให้ส่านักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดชลบุรี
จัดท่าแบบรูปรายการและประมาณราคาใหม่ และส่งให้ส่านักงบประมาณเพื อใช้
ประกอบการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ ส่านักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดชลบุรี
จึงจัดท่าแบบรูปรายการและประมาณราคาในการก่อสร้างส่งให้ส่านักงบประมาณอีกครั ง 
แต่ส่านักงานจังหวัดชลบุรีได้ปรับความยาวของการด่าเนินการก่อสร้างในระบบการจัดท่า
งบประมาณแบบอิเล็กทรอนิกส์ผิดพลาด จาก 550 เมตร เป็น 650 เมตร ท่าให้เกิด
ความคลาดเคลื อนในการบันทึกข้อมูล โดยในการพิจารณาจัดสรรงบประมาณของ            
กองจัดท่างบประมาณเขตพื นที  1 ได้ใช้ข้อมูลชุดเดียวกับที ส่านักงานโยธาธิการและ           
ผังเมืองจังหวัดชลบุรีจัดท่าขึ นเพียงฉบับเดียว โดยมีการค่านวณงบประมาณแล้วปรับลด
งบประมาณจาก 25,000,000 บาท เป็น 24,634,000 บาท  

โดยในร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ่าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
นั นได้ระบุเป้าหมายบริการหน่วยงาน (เป้าหมายโครงการ) ไว้เป็น 1 แห่ง  ดังนั น           
การพิจารณาเปลี ยนแปลงในครั งนี  จึงไม่ท่าให้เป้าหมายและวัตถุประสงค์ของรายการ
เปลี ยนแปลงไป คณะกรรมการมีมติเพียงเปลี ยนรายละเอียดของรายการให้สอดคล้องกับ
การด่าเนินการตามข้อเท็จจริง ตามสภาพพื นที ที สามารถด่าเนินการได้จริง   

นางสาวสุรีย์ คุ้มทิม 
คลังจังหวัดชลบุรี 

หากแบบรูปรายการและประมาณราคาที ส่านักงบประมาณใช้ในการพิจารณา
จัดสรรงบประมาณเป็นเอกสารชุดเดียวกับเอกสารที ส่านักงานโยธาธิการและผังเมือง
จังหวัดชลบุรีจัดท่า และเป็นเอกสารชุดเดียวกับที ส่านักงานจังหวัดชลบุรีใช้ในการบันทึก
ข้อมูลในระบบการจัดท่างบประมาณแบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยไม่มีการเปลี ยนแปลง
ปริมาณงาน ก็ถือได้ว่าเป็นรายการเดิม แต่เกิดข้อผิดพลาดในการบันทึกข้อมูลเท่านั น 

เลขานุการ เป็นเอกสารแบบรูปรายการและประมาณราคาชุดเดียวกัน 

นางสาวสุรีย์ คุ้มทิม 
คลังจังหวัดชลบุรี 

รายละเอียดระยะทางจะปรากฏในส่วนใดของร่างพระราชบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ่าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

เลขานุการ ในส่วนที แก้ไข คือ รายการด่าเนินการที จะใช้ในการจัดซื อจัดจ้างและลงนาม              
ในสัญญา จะปรากฏในใบงวดการจัดสรรงบประมาณที ส่านักงบประมาณจะส่งให้จังหวัด
ต่อไป จะไม่ปรากฏในร่างพระราชบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจ่าปีงบประมาณ            
พ.ศ.2563 ที สภาผู้แทนราษฎรใช้ในการพิจารณา 

มติที่ประชุม เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ              
พ.ศ.2563 ของส านักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดชลบุรี 
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ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 

เลขานุการ กองจัดท่างบประมาณเขตพื นที  1 ส่านักงบประมาณ ก่าหนดประชุมร่วมกับ           
ส่วนราชการ หน่วยงานของจังหวัดชลบุรีที เสนอกิจกรรมในแผนปฏิบัติราชการประจ่าปี
ของจังหวัดชลบุรี ประจ่าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เพื อตรวจสอบความพร้อม               
ความจ่ าเป็ นของกิ จกรรมที เสนอ เพื อ เป็ นข้อมู ลประกอบการพิจารณ าของ
คณะอนุกรรมการบูรณาการนโยบายพัฒนาภาค ในวันที  6 กุมภาพันธ์ 2563               
เวลา 13.00 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมชลบุรี ศาลากลางจังหวัดชลบุรี จังหวัดชลบุรี                 
จึงขอเชิญส่วนราชการ หน่วยงานที เสนอกิจกรรมตามแผนปฏิบัติราชการประจ่าปีของ
จังหวัดชลบุรี ประจ่าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เข้าร่วมการประชุมตามวัน เวลา และ
สถานที ดังกล่าว เพื อให้ข้อมูลต่อกองจัดท่างบประมาณเขตพื นที  1 ใช้ในการพิจารณา
ต่อไป  

มติที่ประชุม ทราบ 

เลิกประชุม เวลา 14.25 น. 
 

ลงช่ือ ............................................................................ ผู้จดรายงานการประชุม 
                    (นายณัฐพงศ์ รักษ์ดีช่วย) 
          นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 
 
 
ลงช่ือ .......................................................................... .. ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
                 (นางสาวสุพิชฌาย์ ปิยะพุทธิชัย) 
ผู้อ านวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด 
 


