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รายงานการประชุม 
คณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัดชลบุรี 

ครั้งที่ 2 / 2563 
วันจันทร์ที ่18 พฤษภาคม พ.ศ.2563 เวลา 14.00 น. 

ณ ห้องประชุมชลบุรี ศาลากลางจังหวัดชลบุรี 

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

ผู้เข้าประชุม 

1.  นายวิวัฒน ์ มหาผลศิริกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี                              ประธาน 

2.  นายนริศ นิรามัยวงศ์ ปลัดจังหวัดชลบุร ี

3.  นายรัก  ธนะไพบูลย์ แทน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดชลบุรี 

4.  นางสาวสุรีย์ คุ้มทิม คลังจังหวัดชลบุรี  

5.  นายอภิรักษ์ อ ่าสุริยะ แทน อุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี 

6.  นายศักดินาถ สนธิศักดิ์โยธิน แรงงานจังหวัดชลบุรี 

7.  นางสาวกานต์สินี กนะกาศัย แทน พัฒนาสังคมและความมั นคงของมนุษย์จังหวัดชลบุรี 

8.  นางปราณี จิระโสภณรักษ์ แทน โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดชลบุร ี

9.  นายไพฑูรย์ โกเมนท์ เกษตรและสหกรณ์จังหวัดชลบุรี 

10.  นายธนศร ดอกเดื อ ท่องเที ยวและกีฬาจังหวัดชลบุรี 

11.  นายธนพงษ์ รัตนวุฒินันท์ แทน ผู้อ่านวยการส่านักงานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ งแวดล้อมจังหวัดชลบุรี 

12.  นายศุภโชค มีอ่าพล แทน ผู้อ่านวยการส่านักงานทางหลวงที  14 

13.  นายภูษิต พรหมเมศร์ แทน ผู้อ่านวยการโครงการชลประทานชลบุรี 

14.  นายอัศวิน สุเมธานุสรณ์ แทน ผู้อ่านวยการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 2 (ภาคกลาง) 
จังหวัดชลบุร ี

15.  นายมงคล ประสิทธิ์คุ้มเพ็ชร แทน ผู้อ่านวยการการประปาส่วนภูมิภาค เขต 1 

16.  นายพาวุฒิ  ตาลบ่ารุง แทน ผู้อ่านวยการส่านักงานธนาคารเพื อการเกษตรและ
สหกรณ์การเกษตรจังหวัดชลบุรี 

17.  พันต่ารวจเอก ธนาวุฒิ จงจิระ แทน ผู้บังคับการต่ารวจภูธรจังหวัดชลบุรี 

18.  พันเอก วิทยา สุวรรณดี รองผู้อ่านวยการรักษาความมั นคงภายในจังหวัดชลบุรี (ทหาร) 

19.  นาวาโท อนุชิต สุนทรโฆษิต แทน หัวหน้ากองกิจการพลเรือน กองกิจการพลเรือน 
กองบัญชาการกองทัพเรือภาคที  1 

20.  นางสาวขวัญใจ เลียดประถม แทน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี 

21.  นางสาวญฐาสุดา พลราชม แทน นายกเมืองพัทยา 
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22.  นายไพรัตน์ เพชรราช แทน นายกเทศมนตรีนครแหลมฉบัง 

23.  นายทรรศสรัชฎ์ สุวรรณศรี แทน นายกเทศมนตรีนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์ 

24.  นางณัฐปภัสร์ ชลวัฒนะธงชัย แทน นายกเทศมนตรีเมืองชลบุรี 

25.  นายนัคเรศ ว่องไว แทน นายกองค์การบริหารส่วนต่าบลบ้านเก่า 

26.  นางสาวปิยากร นวลแก้ว แทน ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดชลบุรี 

27.  นายวันชัย จึงจรัสทรัพย์ แทน ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดชลบุรี 

28.  นางสุดา ประกอบกิจ ประธานเครือข่ายทรัพยากรธรรมชาติและสิ งแวดล้อม              
จังหวัดชลบุร ี

29.  นางสมพร ถิ นทวี ประธานกรรมการเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง
จังหวัดชลบุร ี

30.  นางสาวชนารดี พรวิสกุล แทน ประธานหอการค้าจังหวัดชลบุรี 

31.  นายจักรพงศ์ ประภากรสกุล แทน ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี 

32.  นายสุพจน์ ภูติเกียรติขจร หัวหน้าส่านักงานจังหวัดชลบุรี                       เลขานุการ 

ผู้เข้าร่วมประชุม 

1.  นางสาวสุพิชฌาย์ ปิยะพุทธิชัย ผู้อ่านวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื อการพัฒนาจังหวัด 
ส่านักงานจังหวัดชลบุรี 

2.  นางวาสิษฐี ระจิตด่ารงค์ แทน ผู้อ่านวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 3 ชลบุรี 

3.  นายคลังวิชญ์ อุทัยเรือง แทน ผู้อ่านวยการแขวงทางหลวงชนบทชลบุรี 

4.  นายโกวิท รัศมิทัต แทน ผู้อ่านวยการแขวงทางหลวงชลบุรีที  2 

5.  นางนริศรา วงศ์วิลัย แทน วัฒนธรรมจังหวัดชลบุรี 

6.  นายณรงค์ภัทร อรรถภาพ แทน นายอ่าเภอเมืองชลบุรี 

7.  จ่าเอก พิทยาภรณ์ ก่อแก้ว แทน นายอ่าเภอบางละมุง 

8.  นายภูกริช แก้วอรุณ แทน นายอ่าเภอศรีราชา 

9.  นายสิทธิพร แสงสว่าง แทน นายอ่าเภอสัตหีบ 

10.  นายณรงค์ เทพเสนา นายอ่าเภอพนัสนิคม 

11.  นางมาลารินทร์ จันทร์หอม แทน นายอ่าเภอบ้านบึง 

12.  นายนริศ                 ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา แทน นายอ่าเภอพานทอง 

13.  นางอาภรณ์ ใหม่มงคล นายอ่าเภอหนองใหญ่ 

14.  นายอธิป ฤทธิธรรม แทน นายอ่าเภอบ่อทอง 

15.  นายอภิรักษ์ ปิยะพิสุทธิ์ แทน นายอ่าเภอเกาะจันทร์ 



- 3 - 

เริ่มประชุม เวลา 14.00 น. 

16.  นางปณิดา พันธุ์โชติ นายอ่าเภอเกาะสีชัง 

17.  นายปฐมพงศ์ ธิศรี เจ้าพนักงานปกครองช่านาญการ 

18.  นางพิมพ์จันทร์ เขมวริทธิ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช่านาญการ 

19.  พันโทหญิง ปวีณา ญาณประภาส หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผน     

20.  นางสาวนภาพร แช่มเฉย นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 

21.  นางสาวทรงลักษณ์ อภิบาลศรี นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช่านาญการ 

22.  นายณัฐพงศ์ รักษ์ดีช่วย นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช่านาญการ 

23.  นางสาวนรีกาญจน์ งดกระโทก นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช่านาญการ 

24.  นางสาวกรัณฑรัตน์ ครุฑแก้ว นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ 

25.  นายกิตติชัย วรรณไกรรุ่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 

26.  นายเกียรติพงษ์ ทองเลิศ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ  

27.  นางสาวเบญจพร ธีรธัญ พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน 

28.  นายพยุงศักดิ์ ไพบูลย์ เจ้าหน้าที วิเคราะห์นโยบายและแผน    

29.  นายวศิน นามวงศ์ เจ้าหน้าที วิเคราะห์นโยบายและแผน    

30.  นายกิตติพงศ์ เสนานันท์ เจ้าหน้าที วิเคราะห์นโยบายและแผน    

31.  นางสาวพัชรมัย โภคาเทพ เจ้าหน้าที วิเคราะห์นโยบายและแผน    

32.  นายพัฒนพงศ์ สมศรี เจ้าหน้าที ศูนย์ด่ารงธรรมจังหวัดชลบุรี 

33.  นางสาวฐิติรัตน์ สว่างกุล เจ้าหน้าที ศูนย์ด่ารงธรรมจังหวัดชลบุรี 

ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

ประธาน ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีติดภารกิจจึงมอบหมายให้นายวิวัฒน์ มหาผลศิริกุล 
รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัด
แบบบูรณาการจังหวัดชลบุรีแทน 

จังหวัดชลบุรีแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัดชลบุรี 
ตามค่าสั งจังหวัดชลบุรี ที  459/2563 ลงวันที  7 กุมภาพันธ์ 2563 แทนคณะกรรมการฯ 
ชุดเดิม ตามค่าสั งจังหวัดชลบุรีที  696/2560 ลงวันที  7 กุมภาพันธ์ 2560 และค่าสั ง
จังหวัดชลบุรีที  5791/2561 ลงวันที  29 ธันวาคม 2561 เนื องจากกรรมการ                  
บางองค์ประกอบครบก่าหนดวาระการด่ารงต่าแหน่งตามมาตรา 10 แห่งพระราชกฤษฎีกา
ว่าด้วยการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ.2551 ซึ งก่าหนด            
ให้กรรมการตาม (3) (4) (5) (6) และ (7) มีวาระการอยู่ในต่าแหน่งคราวละ 3 ปี               
ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีจึงลงนามค่าสั งจังหวัดชลบุรีดังกล่าวเพื อแต่งตั้งคณะกรรมการ
บริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัดชลบุรีชุดใหม่ให้เป็นไปตามที กฎหมายก่าหนด 
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เลขานุการ องค์ประกอบของคณะกรรมการที เปลี ยนแปลงไปจากเดิม คือ ฝ่ายเลขานุการได้
เพิ มผู้แทนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ นให้มีผู้แทนครบทุกประเภทของจังหวัดชลบุรี 
และเพิ มผู้แทนจากภาคประชาสังคมให้ครอบคลุมในแต่ละภาคส่วนยิ งขึ้น เพื อให้มีการรับ
ฟังความคิดเห็นที หลากหลาย เพื อเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาประเด็นต่าง ๆ ของคณะ
กรรมการฯ ให้มีความครอบคลุม และเป็นการบูรณาการจากทุกภาคส่วนของจังหวัด 

มติที่ประชุม ทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม  

  รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ  
จังหวัดชลบุรี ครั้งที่ 1 / 2563 เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563 

เลขานุ การ ฝ่ายเลขานุการจัดท่ารายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัด         
แบบบูรณาการจังหวัดชลบุรี  ครั้ งที  1 /๒๕63 เมื อวันที  4 กุมภาพันธ์  2563              
เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมชลบุรี  ศาลากลางจังหวัดชลบุรี จ่านวน 13 หน้า             
โดยสามารถสรุปสาระส่าคัญ ได้แก่ 

 รับทราบ ผลการด่าเนินการโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจ่าปีของ
จังหวัดชลบุรีและกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1 ประจ่าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
โครงการเพื อแก้ไขและบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพ้ืนที อันเนื อง         
มาจากภัยแล้งและอุทกภัยในจังหวัดของจังหวัดชลบุรี ประจ่าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
ผลการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ่าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
ของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ่าปี
งบประมาณ พ.ศ.2563 สภาผู้แทนราษฎร และมาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ
รายจ่ายประจ่าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

 เห็นชอบ เห็นชอบการเปลี ยนแปลงรายการงบประมาณรายจ่ายประจ่าปี
งบประมาณ พ.ศ.2563 ของส่านักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดชลบุรี    

จึงขอเสนอที ประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัดชลบุรี
พิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว 

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ
จังหวัดชลบุรี ครั้งที่ 1 / 2563 เมื่อวันที ่4 กุมภาพันธ์ 2563  

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 และคณะกรรมการฯ 
ได้อนุมัติกิจกรรมที ขอใช้งบประมาณเหลือจ่ายเพิ มเติม จ่านวน 8 กิจกรรม รวมเป็น          
88 กิจกรรม จึงมีผลการด่าเนินการ ดังนี้ 

 จัดสรร 88   กิจกรรม   งบประมาณ 426,317,200   บาท 
 ยกเลิก   2   กิจกรรม    
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 ด่าเนินการ 86   กิจกรรม     
 แล้วเสร็จ 85   กิจกรรม    
 ระหว่างด่าเนินการ    1   กิจกรรม 
 เบิกจ่าย  394,156,203  บาท   ร้อยละ 92.46 

กิจกรรมที อยู่ระหว่างด่าเนินงาน 1 กิจกรรม คือ กิจกรรมก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กสายหนองส่าราญถึงห้วยเตย (ช่วงที  2) หมู่ที  4 ต่าบลหนองชาก อ่าเภอบ้านบึง 
จังหวัดชลบุรี งบประมาณ 6,972,000 บาท ก่อหนี้ผูกพัน 6,362,853.12 บาท 
หน่วยงานรับผิดชอบ คือ ที ท่าการปกครองอ่าเภอบ้านบึง ปัจจุบันอยู่ระหว่างการแก้ไขงาน
ตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง  

จึงเรียนที ประชุมเพื อโปรดทราบ 

นางสาวสุรีย์ คุ้มทิม 
คลังจังหวัดชลบุรี 

เงินงบประมาณประจ่าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ที กันไว้เบิกเหลื อมปีนั้น 
กรมบัญชีกลางอนุมัติให้เบิกจ่ายเหลื อมปีได้ถึง 30 กันยายน 2563 เท่านั้น หากรายการ
ใดที ไม่สามารถเบิกจ่ายได้ภายในก่าหนดดังกล่าว แม้ว่าจะมีการก่อหนี้ผูกพันไว้แล้ว ขอให้
ทางหน่วยเบิกจ่ายแจ้งทางกรมบัญชีกลางเพื อกันเงินไว้เบิกเหลื อมปีด้วยอีกทางหนึ ง 

มติที่ประชุม ทราบและถือปฏิบัติ 

 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 ดังนี้ 

 รวม  9 กิจกรรม   งบประมาณ 131,147,860   บาท 
 แล้วเสร็จ 9 กิจกรรม   เบิกจ่าย     128,453,897  บาท 

ร้อยละ 99.03 

จึงเรียนที ประชุมเพื อโปรดทราบ 

มติที่ประชุม ทราบ 

 3.3   ผลการด าเนินการโครงการแก้ไขและบรรเทาความเดือดร้อนของ
ประชาชนในพื้นที่อันเนื่องมาจากปัญหาภัยแล้งและอุทกภัยในจังหวัดของจังหวัด
ชลบุรี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

เลขานุการ คณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัดชลบุรีมีมติเห็นชอบโครงการ
แก้ไขและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที อันเนื องมาจากปัญหาภัยแล้งและ
อุทกภัยในจังหวัด ของจังหวัดชลบุรี 178 โครงการ งบประมาณ 169,162,206 บาท  

ส่านักงบประมาณจัดสรรงบประมาณให้จังหวัดชลบุรีเพื อด่าเนินการโครงการแก้ไข
และบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในพ้ืนที อันเนื องมาจากปัญหา ภัยแล้งและ
อุทกภัยในจังหวัด ของจังหวัดชลบุรี ทั้งสิ้น 155 โครงการ งบประมาณ 136,072,800 
บาท โดยมีผลการด่าเนินการ ณ วันที  27 มกราคม 2563 ดังนี้ 
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สถานะ โครงการ งบประมาณ ร้อยละ 
จัดสรร 155 136,072,800  
ยกเลิก 35 68,273,900  
ด่าเนินการ 120 67,798,900  
ก่อหนี้ผูกพัน/
ด่าเนินการเอง 

120 62,689,643  

เหลือจ่าย  5,350,968.89  
แล้วเสร็จ 118   
ระหว่างด่าเนินการ 2   
เบิกจ่าย  58,285,093.11 93.33 
คงเหลือ  4,162,838  

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

มติที่ประชุม ทราบ 

 3.4 การปรับปรุงรายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ               
พ.ศ.2563 

เลขานุการ 1) มาตรการด้านงบประมาณเพื อบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์การระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และสถานการณ์ภัยแล้ง 

คณะรัฐมนตรีมีมติในการประชุมปรึกษาเมื อวันที  10 มีนาคม 2563 
เห็นชอบมาตรการด้านงบประมาณเพื อบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์การระบาด 
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  (COVID-19) และสถานการณ์ภัยแล้ง ตามที่         
ส านักงบประมาณเสนอ โดยก่าหนดเป้าหมายปรับปรุงงบประมาณในส่วนงบรายจ่าย
ประจ่าอย่างน้อยร้อยละ 10 ของงบประมาณที ยังไม่มีการเบิกจ่าย และงบรายจ่ายลงทุน              
ที ไม่สามารถด่าเนินการจัดซื้อจัดจ้างได้ภายในเดือนมีนาคม 2563 ทุกรายการ   

จังหวัดชลบุรีมีรายการที สอดคล้องตามหลักเกณฑ์ดังกล่าว เป็นงบรายจ่าย
ประจ่า 18,207,500 บาท และไม่มีงบรายจ่ายลงทุนที สอดคล้องตามหลักเกณฑ์
ดังกล่าว ดังนั้นกองจัดท่างบประมาณเขตพ้ืนที  1 จึงก่าหนดกรอบการปรับปรุง
งบประมาณของจังหวัดชลบุรี ไม่น้อยกว่า 1,820,700 บาท จังหวัดชลบุรีจึงเสนอ
ปรับปรุงงบประมาณ โดยยกเลิกกิจกรรมจัดการแข่งขันวิ งมินิมาราธอนเพื อส่งเสริม       
การท่องเที ยว (Pattaya Night Run) งบประมาณ 2,000,000 บาท และเสนอ           
กองจัดท่างบประมาณเขตพ้ืนที  1 ว่าประสงค์ น่างบประมาณดังกล่าวมาด่าเนินการ
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กิจกรรมส่งเสริมการท่ากิจกรรมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง งบประมาณ 
2,000,000 บาท ซึ งเป็นกิจกรรมที คณะกรรมการบูรณาการนโยบายพัฒนาภาค            
ให้ความเห็นชอบนอกกรอบวงเงินงบประมาณ (Y2) เพื อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อน
ของเกษตรกรที ได้รับผลกระทบจากปัญหาภัยแล้ง โดยปัจจุบันกองจัดท่างบประมาณ         
เขตพ้ืนที  1 ยังไม่แจ้งผลการพิจารณาใดให้จังหวัดชลบุรีทราบ 

2) การจัดท่าพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจ่าปีงบประมาณ         
พ.ศ.2563 

คณะรัฐมนตรีมีมติเมื อวันที  7 เมษายน 2563 เห็นชอบหลักเกณฑ์และ       
แนวทางการโอนงบประมาณรายจ่ายประจ่าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ไปด่าเนินการ
แก้ไขปัญหาและเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส               
โคโรนา 2019 (COVID-19) ปัญหาภัยแล้งและภัยพิบัติอื น ๆ  ที อาจเกิดขึ้นในช่วงเวลา 
ที เหลือของปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ตามที ส่านักงบประมาณเสนอ โดยก่าหนด
เป้าหมายการโอนงบประมาณรายจ่ายประจ่าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ไม่น้อยกว่า           
ร้อยละ 10 ของวงเงินงบประมาณคงเหลือที ยังไม่มีข้อ ผูกพันตามหลักเกณฑ์ที           
ส่านักงบประมาณก่าหนด  

จังหวัดชลบุรีมีรายการงบประมาณที สอดคล้องตามหลักเกณฑ์ดังกล่าว จ่านวน 
82,300,000 บาท คิดเป็นวงเงินที จะต้องส่งคืนไม่น้อยกว่า 8 ,230,000 บาท              
โดยจังหวัดชลบุรีได้อุทธรณ์การส่งคืนงบประมาณในส่วนของงบรายจ่ายลงทุนที เข้าสู่
กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างแล้ว จึงมีวงเงินที จังหวัดชลบุรีเสนอเข้าร่างพระราชบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ่าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 คือ กิจกรรมพัฒนาผีมือแรงงาน
เพื อรองรับ 10 อุตสาหกรรมเป้าหมายและอุตสาหกรรมเทคโนโลยีชั้นสูง งบประมาณ 
1,800,000 บาท 

จึงเรียนที ประชุมเพื อโปรดทราบ 

มติที่ประชุม ทราบ 

 3.5   ผลการด าเนินงานและเบิกจ่ายงบประมาณกิจกรรมตามแผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปีของจังหวัดชลบุรี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

เลขานุการ จังหวัดชลบุรีมีกิจกรรมตามแผนปฏิบัติราชการจังหวัดชลบุรีประจ่าปีงบประมาณ             
พ.ศ.2562 จ่านวน 28 กิจกรรม งบประมาณ 421,834,300 บาท ด่าเนินการ              
ตามระเบียบวาระที  3.4 จ่านวน 2 กิจกรรม งบประมาณ 3,800,000 บาท คงเหลือ 
26 กิจกรรม งบประมาณ 418,034,300 บาท ดังนี้ 

 จัดสรร  26 กิจกรรม    
 งบประมาณ   418,034,300   บาท 
 ก่อหนี้/ด่าเนินการ        3 กิจกรรม     
 การใช้จ่ายงบประมาณ   62,725,000   บาท   ร้อยละ 15.00 
 การเบิกจ่ายงบประมาณ     4,351,000   บาท   ร้อยละ   1.08 

 ยกเลิก       2    กิจกรรม    งบประมาณ 3,800,000 บาท 
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ฝ่ายเลขานุการขอให้หน่วยงานที รับผิดชอบโครงการรายงานผลการด่าเนินการ                      
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ และปัญหาอุปสรรค ต่อคณะกรรมการบริหารงานจังหวัด
แบบบูรณาการ 

นายธนศร ดอกเดื่อ 
ท่องเที่ยวและกีฬา            
จังหวัดชลบุรี 

ส่านักงานการท่องเที ยวและกีฬาจังหวัดรับผิดชอบ 3 กิจกรรม ซึ งทั้ง 3 กิจกรรม
ได้ผู้รับจ้างแล้ว แต่มีประเด็นที กังวลอยู่ คือ ทั้ง 3 กิจกรรมเป็นการจัดกิจกรรมส่งเสริม
การท่องเที ยว ซึ งในปัจจุบันยังไม่สามารถจัดกิจกรรมได้เนื องจากการแพร่ระบาดของเชื้อ
โคโรนาไวรัส 2019 ส่านักงานการท่องเที ยวและกีฬาจังหวัดจึงชะลอการลงนามสัญญา
จ้างไว้ก่อน และได้แจ้งให้ผู้รับจ้างที ชนะการเสนอราคาให้ยืนยันราคาที ชนะการเสนอ
ราคาไว้แล้ว 

นางปราณี จิระโสภณรักษ์ 
แทนโยธาธิการและ         
ผังเมืองจังหวัดชลบุรี 

ส่านักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดรับผิดชอบ 1 กิจกรรม ปัจจุบันได้ลงนาม
สัญญาจ้างและด่าเนินการก่อหนี้ผูกพันในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว 

นายภูษิต พรหมเมศร ์
แทนผู้อ านวยการ  
โครงการชลประทานชลบุรี 

โครงการชลประทานชลบุรีรับผิดชอบ 2 กิจกรรม ลงนามสัญญาจ้างแล้ว              
1 กิจกรรม และได้ผู้รับจ้าง 1 กิจกรรม อยู่ระหว่างเสนอลงนามสัญญาจ้าง คาดว่าทั้ง            
2 กิจกรรมจะสามารถแจ้งผู้รับจ้างเข้าด่าเนินการได้ตั้งแต่เดือนมิถุนายนเป็นต้นไป 

นายคลังวิชญ์ อุทัยเรือง 
แทนผู้อ านวยการ         
แขวงทางหลวงชนบทชลบุรี 

แขวงทางหลวงชนบทชลบุรีรับผิดชอบ 20 กิจกรรม โดยเป็นกิจกรรมที 
งบประมาณน้อยกว่า 10,000,000 บาท จ่านวน 10 กิจกรรม ได้ลงนามสัญญาจ้าง
เรียบร้อยแล้ว ส่าหรับกิจกรรมที งบประมาณสูงกว่า 10,000,000 บาท จ่านวน             
10 กิจกรรม ได้ผู้รับจ้างแล้ว 8 กิจกรรม อยู่ระหว่างเสนอลงนามในสัญญาจ้าง และ
กิจกรรม 2 กิจกรรมที คาดว่าจะได้ผู้ชนะการเสนอราคาในสัปดาห์หน้า ทั้ง 10 กิจกรรม 
คาดว่าจะสามารถลงนามสัญญาจ้างและก่อหนี้ผูกพันในระบบ GFMIS ได้ภายใน       
เดือนพฤษภาคม 2563 

มติที่ประชุม ทราบและถือปฏิบัติ 

 3.6 ผลการด าเนินงานและเบิกจ่ายงบประมาณกิจกรรมตามแผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปีของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
ในพื้นที่จังหวัดชลบุรี 

เลขานุการ จังหวัดชลบุรีมีโครงการที ได้รับจัดสรรงบประมาณจากแผนปฏิบัติราชการประจ่าปี
ของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1 ประจ่าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จ่านวน 5 กิจกรรม 
งบประมาณ 170,129,700 บาท โดยไม่มีกิจกรรมใดที ต้องปรับปรุ งรายละเอียด
งบประมาณตามระเบียบวาระที  3.4 และปัจจุบันทุกกิจกรรมอยู่ระหว่างการประกาศ
จัดซื้อจัดจ้าง 

ฝ่ายเลขานุการขอให้หน่วยงานที รับผิดชอบโครงการรายงานผลการด่าเนินการ                      
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ และปัญหาอุปสรรค ต่อคณะกรรมการบริหารงานจังหวัด
แบบบูรณาการ 
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นายคลังวิชญ์ อุทัยเรือง 
แทนผู้อ านวยการ         
แขวงทางหลวงชนบทชลบุรี 

แขวงทางหลวงชนบทชลบุรีรับผิดชอบ 4 กิจกรรม ได้ผู้รับจ้างแล้วทั้ง 3 กิจกรรม 
อยู่ระหว่างเสนอลงนามในสัญญาจ้าง และอีก 1 กิจกรรมคาดว่าจะได้ผู้ชนะการเสนอ
ราคาภายในสัปดาห์หน้าและจะสามารถลงนามสัญญาจ้างและก่อหนี้ผูกพันในระบบ 
GFMIS ได้ภายในเดือนพฤษภาคม  

นายภูษิต พรหมเมศร์ 
แทนผู้อ านวยการ  
โครงการชลประทานชลบุรี 

โครงการชลประทานชลบุรีรับผิดชอบ 1 กิจกรรม ปัจจุบันลงนามสัญญาจ้างและ
แจ้งให้ผู้รับจ้างเข้าด่าเนินการแล้ว 

มติที่ประชุม ทราบและถือปฏิบัติ 

 3.7  การปรับปรุงรายละเอียดงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2564 เพื่อรองรับสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส           
โคโรนา 2019 (COVID–19) 

เลขานุการ 1) จังหวัดชลบุรีเสนอแผนปฏิบัติราชการประจ่าปีของจังหวัดชลบุรี ประจ่าปี
งบประมาณ  พ.ศ.2564 จ่านวน 18 โครงการ 171 กิจกรรม งบประมาณ 
1,116,575,000 บาท 

2) คณะรัฐมนตรีมีมติเมื อวันที  15 เมษายน 2563 เห็นชอบการปรับปรุง
รายละเอียดงบประมาณรายจ่าย ประจ่าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เพื อรองรับ
สถานการณ์ การระบาดของโรคติด เชื้ อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตามที           
ส่านักงบประมาณเสนอ โดยก่าหนดเป้าหมายงบประมาณรายจ่ายประจ่าลดลงร้อยละ 25 
และงบประมาณรายจ่ายลงทุน (ครุภัณฑ์ทดแทนการปฏิบัติงาน) ลดลงร้อยละ 50 

3) ส่านักงบประมาณแจ้งวงเงินค่าของบประมาณประจ่าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
ของจังหวัดชลบุรี ที ผ่านการพิจารณาของส่านักงบประมาณแล้ว จ่านวน 8 โครงการ          
19 กิจกรรม งบประมาณ 299,747,000 บาท และมีงบประมาณที สอดคล้องตาม
หลักเกณฑ์ที ส่านักงบประมาณก่าหนดเฉพาะงบประมาณรายจ่ายประจ่า โดยจังหวัด
ชลบุรีเสนอการปรับปรุงรายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจ่าลดลง 2,992,000 บาท 
คิดเป็นร้อยละ 25.36 โดยส่งรายละเอียดให้กองจัดท่างบประมาณเขตพ้ืนที  1            
ส่านักงบประมาณแล้ว 

ล าดับ ส่วนราชการ กิจกรรม งบประมาณ หมายเหตุ 
เดิม ปรับลด คงเหลือ ร้อยละ 

1 สถาบันพัฒนาฝีมือ
แรงงาน 3 ชลบุร ี

1 2,520,000 0 2,520,000 0 คงเดิม 

2 ส่านักงานวัฒนธรรม
จังหวัดชลบุร ี

1 5,422,000 1,422,000 4,000,000 26.23  

3 ส่านักงานเกษตร
จังหวัดชลบุร ี

1 2,338,000 50,000 2,288,000 2.14  

4 ส่านักงานปศุสตัว์
จังหวัดชลบุร ี

1 1,520,000 1,520,000 0 100.00 ส่วนราชการขอ
ยกเลิกกิจกรรม 

รวม 4 ส่วนราชการ 4 11,800,000 2,992,000 8,808,000 25.36   
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จึงเรียนที ประชุมเพื อโปรดทราบ 

มติที่ประชุม ทราบ 

 3.8   กรอบนโยบายการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทยที่ได้รับ
ผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) แผนงาน/
โครงการที่ 3 : 400,000 ล้านบาท) 

เลขานุการ ที มา : ตามที รัฐบาลได้เห็นชอบให้ออกพระราชก่าหนดให้อ่านาจกระทรวงการคลัง
กู้เงินเพื อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟ้ืนฟูเศรษฐกิจและสังคมที ได้รับผลกระทบจาก          
การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ.2563 (1 ล้านล้านบาท) โดยใน    
ส่วนของแผนงาน/โครงการที  3 วงเงิน 400,000 ล้านบาท โดยก่าหนดวัตถุประสงค์ 
ดังนี้ 

- ลงทุนและพัฒนากิจกรรมที สามารถพลิกฟ้ืนกิจกรรมทางเศรษฐกิจเพื อศักยภาพ
และยกระดับการค้า การผลิตและบริการที ส่าคัญของประเทศ โดยครอบคลุมภาค
เกษตรกรรม ภาคอุตสาหกรรม การค้า/การลงทุน การท่องเที ยวและบริการ 

- ฟ้ืนฟูเศรษฐกิจท้องถิ นและชุมชน ผ่านโครงการหรือกิจกรรมเพื อสร้างงาน               
สร้างรายได้ โดยส่งเสริมตลาดส่าหรับผลผลิต ผลิตภัณฑ์ของธุรกิจชุมชนที เชื อมโยงกับ
การท่องเที ยวและบริการอื น พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานชุมชน จัดหาปัจจัยการผลิตและ          
สิ งอ่านวยความสะดวก สร้างการเข้าถึงช่องทางการตลาด ยกระดับมาตรฐานคุณภาพและ
มูลค่าเพิ มของสินค้าและผลิตภัณฑ์ท้องถิ นและชุมชน 

- ส่งเสริมและกระตุ้นการบริโภคภาคครัวเรือนและเอกชน 
- สร้างความมั นคงทางเศรษฐกิจ ยกระดับโครงสร้างพ้ืนฐาน และสนับสนุน

กระบวนการผลิต เพื อการพัฒนาประเทศในระยะต่อไป 
หลักการ  
- เน้นการฟ้ืนฟูและสร้างเศรษฐกิจภายในประเทศหลัง COVID-19 โดยให้

ความส่าคัญต่อสาขาเศรษฐกิจของประเทศที ยังคงมีความได้เปรียบและต่างประเทศ          
มีความต้องการ เช่น เกษตรมูลค่าสูง/แปรรูป/อุตสาหกรรมอาหาร Bio – Economy    
การท่องเที ยว เป็นต้น 

- เน้นกิจกรรมที ก่อให้เกิดการสร้างงานและสร้างอาชีพ สามารถรองรับแรงงาน
ส่วนเกินที อพยพกลับท้องถิ นและชุมชน 

- เน้นการบูรณาการระหว่างหน่วยงาน การมีส่วนร่วมของประชาชน ภาคเอกชน 
กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ สถาบันเกษตรกร แรงงานและบัณฑิตจบใหม่ ชุมชน/วิสาหกิจ

ชุมชน ผู้ประกอบการขนาดกลางและเล็ก กลุ่มแรงงานที อพยพกลับท้องถิ น/ชุมชน  
หลักเกณฑ์ ได้แก่ เกิดประสิทธิผล มีประสิทธิภาพ ตอบสนองความต้องการ           

เสมอภาคเที ยงธรรม มีส่วนร่วม โปร่งใส ตรวจสอบได้ สอดคล้องกับนโยบายและ
วัตถุประสงค์ของการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม และมีความพร้อมในการด่าเนินการ 

ตัวชี้วัด คือ จ่านวนการสร้างงาน รายได้ที เพิ มข้ึน 

ณ ปัจจุบัน ส่านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติยังไม่แจ้ง
หลักเกณฑ์ แนวทาง ขั้นตอน ในการด่าเนินการที ชัดเจน ฝ่ายเลขานุการจึงขอน่าเรียน
หลักเกณฑ์ แนวทางให้คณะกรรมการฯ ส่วนราชการ หน่วยงานทราบไว้เป็นการเบื้องต้น 
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เพื อเตรียมความพร้อมในการเสนอโครงการ เพราะฝ่ายเลขานุการคาดว่าเมื อหลักเกณฑ์ 
แนวทาง ขั้นตอนต่าง ๆ มีความชัดเจนแล้ว กรอบระยะเวลาในการเสนอโครงการน่าจะมี
ระยะเวลาไม่มากนัก ซึ งจะท่าให้ต้องด่าเนินการอย่างเร่งด่วน ฝ่ายเลขานุการจึงขอให้ 
ส่วนราชการ หน่วยงานต่าง ๆ เตรียมแผนงาน โครงการ ตลอดจนความพร้อมไว้เท่าที จะ
สามารถด่าเนินการได้ก่อน เพื อให้เมื อมีความชัดเจนแล้ว จะสามารถด่าเนินการโดยเร็ว 

จึงเรียนที ประชุมเพื อโปรดทราบ 

มติที่ประชุม ทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องสืบเนื่องจากการขอมติคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ            
จังหวัดชลบุร ี

  การพิจารณาเห็นชอบ ร่าง ค าสั่ งคณะกรรมการบริหารงานจังหวัด         
แบบบูรณาการจังหวัดชลบุรี เรื่อง แต่งตั้งคณะท างานกลั่นกรองแผนพัฒนาอ าเภอ 
โดย ท่ีท าการปกครองจังหวัดชลบุรี   

เลขานุการ ตามที จังหวัดชลบุรีแจ้งขอมติคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ
จังหวัดชลบุรี ตามหนังสือจังหวัดชลบุรี ด่วนที สุด ที  ชบ 0017.2 / ว 2959 ลงวันที  
29  เมษายน 2563 ในการแต่ งตั้ งคณะท่ างานกลั นกรองแผนพัฒนาอ่าเภอ                    
ตามหลักเกณฑ์ แนวทางที กรมการปกครองก่าหนด และที ท่าการปกครองจังหวัดชลบุรี  
ได้เสนอร่างค่าสั งดังกล่าวให้ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีให้ความเห็นชอบแล้ว จึงเสนอ
คณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัดชลบุรี เพื อให้ความเห็นชอบ              
โดยจังหวัดชลบุรีขอให้คณะกรรมการฯ พิจารณาให้ความเห็นชอบ และส่งแบบตอบรับให้
จังหวัดชลบุรีภายในวันที  8 พฤษภาคม 2563 หากพ้นก่าหนดดังกล่าว ขอถือว่า  คณะ
กรรมการฯ ให้ความเห็นชอบร่างค่าสั งดังกล่าวแล้ว 

คณะกรรมการฯ ส่งแบบแสดงความเห็นให้จังหวัดชลบุรี จ่านวน 10 ท่าน               
โดยเป็นมติให้ความเห็นชอบ 10 ท่าน และบัดนี้ได้ครบก่าหนดระยะเวลาการแสดง
ความเห็นแล้ว จึงถือว่าคณะกรรมการฯ ให้ความเห็นชอบร่างค่าสั งคณะกรรมการ
บริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัดชลบุรี เรื อง แต่งตั้งคณะท่างานกลั นกรอง
แผนพัฒนาอ่าเภอ ตามที กรมการปกครองเสนอ  

จึงเรียนที ประชุมเพื อโปรดทราบ 

มติที่ประชุม ทราบ มติการให้ความเห็นชอบ ร่าง ค าสั่งคณะกรรมการบริหารงานจังหวัด
แบบบูรณาการจังหวัดชลบุรี เรื่อง แต่งตั้งคณะท างานกลั่นกรองแผนพัฒนาอ าเภอ 

ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องเพื่อพิจารณา 

  การพิจารณาแนวทางการบริหารความช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจาก
มาตรการป้องกันแก้ไขปัญหาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) จาก
ฐานข้อมูลในระบบ Thai QM ของจังหวัดชลบุรี โดย ท่ีท าการปกครองจังหวัดชลบุรี 

เลขานุการ ตามที จังหวัดชลบุรี โดยที ท่าการปกครองจังหวัดชลบุรี แจ้งฝ่ายเลขานุการฯ 
น่าเรื องแนวทางการบริหารความช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากมาตรการป้องกันแก้ไข
ปัญหาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) จากฐานข้อมูลในระบบ Thai QM 
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เข้าวาระการประชุมคณะกรรมการบริหารงานจัง หวัดแบบบูรณาการจังหวัดชลบุรี            
ตามแนวทางที กระทรวงมหาดไทยก่าหนด 

ขอให้ที ท่าการปกครองจังหวัดชลบุรีน่าเสนอหลักเกณฑ์ แนวทาง กลไก            
การด่าเนินการตามแนวทางดังกล่าวต่อคณะกรรมการฯ 

นายนริศ นิรามัยวงศ์ 
ปลัดจังหวัดชลบุรี 

กรมการปกครองแจ้งให้ที ท่าการปกครองจังหวัดเปิดให้ประชาชนที ได้รับความ
เดือดร้อนจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 มาลงทะเบียนแจ้ง
ความเดือดร้อนและความช่วยเหลือที ประสงค์จะได้รับ โดยเริ มให้ลงทะเบียนตั้งแต่ 10 
เมษายน 2563 เป็นต้นมา ทั้งผู้ที ประสบปัญหาการว่างงาน ปัญหาการครองชีพผ่าน
ระบบ Thai QM โดยมอบหมายให้ที ท่าการปกครองอ่าเภอเป็นผู้ตรวจสอบยืนยันตัวตน
ของผู้ลงทะเบียนว่าเป็นข้อมูลจริง ณ 15 พฤษภาคม 2563 มีประชาชนลงทะเบียน
ทั้งสิ้น 72,215 คน โดยรายงานให้กรมการปกครองทราบแล้ว โดยกระทรวงมหาดไทย
ก่าหนดให้คณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการเป็นกลไกส่าคัญในการบูรณา
การความช่วยเหลือกับประชาชนที ได้รับผลกระทบ ที ท่าการปกครองจังหวัดชลบุรีจึงขอ
น่าข้อมูลปัญหาและความต้องการของประชาชนตามระบบ Thai QM มาแจ้งให้
คณะกรรมการฯ ทราบในเบื้องต้นก่อน  

โดยประเด็นปัญหา การต้องการรับความช่วยเหลือได้จ่าแนกไว้เป็น 15 ประเด็น 
ได้แก่ 

 
 โดยประชาชนสามารถที จะแจ้งความประสงค์การรับความช่วยเหลือได้มากกว่า              

1 ประเด็น เบื้องต้นในประเด็นความต้องการเงินสนับสนุนการยังชีพระยะสั้นและประเด็น
เครื องอุปโภค/บริโภค ถุงยังชีพ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีและองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ นได้ให้ความช่วยเหลือไปบ้างแล้ว ขณะนี้ที ท่าการปกครองจังหวัดชลบุรีได้รับข้อมูล
การช่วยเหลือครัวเรือนละ 1,000 บาทขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีและองค์กร
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ปกครองส่วนท้องถิ นจากอ่าเภอหนองใหญ่ (594 คน) และอ่าเภอเกาะสีชัง (277 คน) 
แล้ว ขอให้อีก 9 อ่าเภอเร่งรัดรายงานให้ที ท่าการปกครองจังหวัดชลบุรีทราบ ส่าหรับถุง
ยังชีพได้รับแจ้งว่านายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีในฐานะประธานกองทุนชลบุรี
ต้องรอดจะด่าเนินการจัดท่าถุงยังชีพเบื้องต้นจากงบประมาณของกองทุนจ่านวน 5,000 
ชุด ซึ งจะน่าฐานข้อมูลจาก Thai QM นี้ไปเป็นฐานในการกระจายความช่วยเหลือด้านถุง
ยังชีพต่อไป  

ทั้งนี้ ความต้องการในการช่วยเหลือด้านต่าง ๆ ของประชาชนตามฐานข้อมูล Thai 
QM นั้น ขอความร่วมมือส่วนราชการ หน่วยงานที เกี ยวข้องน่าฐานข้อมูลไปใช้ประโยชน์
ในการช่วยเหลือประชาชนตามภารกิจหน้าที ต่อไป จึงขออนุญาตข้อมูลดังกล่าวนี้แจ้งให้
ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านทราบ โดยสามารถขอรับรายละเอียดต่าง ๆ ได้จากที ท่าการ
ปกครองจังหวัดชลบุรี  

นางขวัญใจ เลียดประถม 
แทนนายกองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดชลบุรี 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ นในพ้ืนที ได้
ด่าเนินการช่วยเหลือประชาชนด้านเงินสนับสนุนการยังชีพระยะสั้นแล้ว กว่า 90,000 
ครัวเรือน ปัจจุบันได้มีการรับลงทะเบียนประชาชนที ตกหล่นจากการช่วยเหลือใน            
รอบแรก เพื อพิจารณาด่าเนินการให้ความช่วยเหลือต่อไป ส่าหรับการช่วยเหลือถุงยังชีพ 
จ่านวน 5,000 ถุง องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีจะด่าเนินการบรรจุให้เรียบร้อย
ภายในสัปดาห์นี้ เพื อด่าเนินการให้ความช่วยเหลือประชาชนต่อไป 

เลขานุการ ขอให้ส่วนราชการ หน่วยงานและอ่าเภอทุกอ่าเภอ น่าข้อมูลจากฐานข้อมูล Thai 
QM ของกรมการปกครอง มาใช้เป็นฐานข้อมูลในการจัดท่าแผนงานโครงการเพื อ
ช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน โดยในเบื้องต้นขอให้ยึด
หลักเกณฑ์ แนวทางตามระเบียบวาระที  3.8 ไปพลางก่อน หากส่านักงานสภาพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติมีความชัดเจนมากขึ้น ฝ่ายเลขานุการจะแจ้งให้ส่วนราชการ 
หน่วยงาน และอ่าเภอทราบต่อไป 

นายนริศ นิรามัยวงศ์ 
ปลัดจังหวัดชลบุรี 

ขอเน้นย้่าให้อ่าเภอทุกอ่าเภอเข้าไปร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ นในพ้ืนที ใน
การให้ความช่วยเหลือประชาชน โดยใช้ฐานข้อมูล Thai QM นี้ เป็นฐานข้อมูลส่าคัญใน
การพิจารณาให้ความช่วยเหลือ และจะต้องมีข้อมูลที สามารถน่าเสนอได้ว่าจากข้อมูล
ความต้องการความช่วยเหลือจากฐานข้อมูลนั้น ได้มีการด่าเนินการช่วยเหลือแล้วจ่านวน
เท่าไรในแต่ละความต้องการ มีแผนงานโครงการใดที จะด่าเนินการช่วยเหลือต่อไป โดยใช้
งบประมาณจากแหล่งใด มีการบูรณาการความร่วมมือจากหน่วยงานใดบ้าง เพราะคาดว่า
กรมการปกครองจะต้องมีการสอบถามมายังจังหวัดแน่นอนว่า จากฐานข้อมูล Thai QM 
นี้ ได้มีการให้ความช่วยเหลือไปแล้วเท่าไร อย่างไร จึงขอแจ้งเน้นย้่าให้ทุกอ่าเภอเตรียม
ความพร้อมของข้อมูลในส่วนนี้ไว้ด้วย  

มติที่ประชุม ให้ส่วนราชการ หน่วยงานและอ าเภอ น าข้อมูลจากระบบ Thai QM เป็น
ฐานข้อมูลส าคัญในการด าเนินการแผนงานโครงการเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับ
ความเดือดร้อนจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
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ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 

ประธาน ขอให้ส่วนราชการ หน่วยงาน อ่าเภอ เตรียมความพร้อมในการจัดท่าแผนงาน 
โครงการ กิจกรรม เพื อประกอบการจัดท่าแผนปฏิบัติราชการประจ่าปี ของจังหวัด 
ประจ่าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ไว้ เนื องจากโครงการ กิจกรรมต่าง ๆ ที จะเสนอจะต้อง
มีความพร้อมในการด่าเนินการ ทั้งด้านการขออนุญาตใช้พ้ืนที  การจัดท่าประมาณราคา 
แบบรูปรายการ การจัดท่ากิจกรรมที รองรับผลกระทบที อาจเกิดขึ้นจากสภาวะต่าง ๆ ที 
ไม่ปกติ เช่นในปี พ.ศ.2563 นี้ที การท่องเที ยวและการลงทุนได้รับผลกระทบจากการ
แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จึงขอให้ทุกส่วนราชการ หน่วยงาน และ
อ่าเภอจัดเตรียมความพร้อมไว้ล่วงหน้า เพื อให้การจัดท่าแผนงาน โครงการ เป็นไปด้วย
ความเรียบร้อย รวดเร็วตามระยะเวลาที จะมีการก่าหนดต่อไป  

นายจักรพงศ์ ประภากรสกุล 
แทนประธาน              
สภาอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี 

สืบเนื องจากระเบียบวาระที  5 อยากให้มีการบูรณาการข้อมูลดังกล่าว ระหว่าง
หน่วยงานต่าง ๆ กับที ท่าการปกครองจังหวัดชลบุรี เนื องจากเป็นข้อมูลที มีประโยชน์มาก 
ทั้งในส่วนของภาครัฐและภาคเอกชน เช่น ความต้องการการจ้างงานระยะสั้นไม่ทราบว่า
หน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานได้รับทราบและใช้ประโยชน์เพียงใด เช่น การจ้างงาน 
การเยียวยา การช่วยเหลือ การส่งเสริมอาชีพ เป็นต้น เพราะความต้องการความ
ช่วยเหลือของประชาชนในช่วง 2 – 3 เดือนนี้ เชื อว่าข้อมูลนี้จะเป็นข้อมูลที มีประโยชน์
อย่างมาก 

มติที่ประชุม ทราบและถือปฏิบัติ 

เลิกประชุม เวลา 15.15 น. 

 
 

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


