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ระเบียบวาระการประชุม
คณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัดจันทบุรี (ก.บ.จ.จันทบุรี)
ครั้งที่ 3/2564
ในวันจันทร์ที่ 5 เมษายน 2564 เวลา 09.30 น.
ณ ห้องประชุม 2 ศาลากลางจังหวัดจันทบุรี
----------------------------------คณะกรรมการ ก.บ.จ. ผู้เข้าประชุม จานวน 33 คน
1. นายฤหัส ไชยศักดิ์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี
ประธาน
2. พ.ต.อ. ฤทธิ์ นามสง่า
(แทน) ผู้บังคับการตารวจภูธรจังหวัดจันทบุรี
3. นายจักรกฤษณ์ ธนะนพรัตน์
(แทน) ปลัดจังหวัดจันทบุรี
4. นางปนัดดา ทองศรี
คลังจังหวัดจันทบุรี
5. นางสาวธารารัตน์ โพธิ์ศรี
เกษตรและสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี
6. นายนคร บุตรดีวงศ์
พาณิชย์จังหวัดจันทบุรี
7. นางดวงเดือน สดแสงจันทร์
ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดจันทบุรี
8. นางสาวอัญชณา กนกวิจิตร
(แทน) นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี
9. นางประไพพรรณ ลุ่มจันทร์
แรงงานจังหวัดจันทบุรี
10. นางสาวธมน สัตยธรรม
(แทน) ผู้อานวยการสานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
จังหวัดจันทบุรี
11. นายสุวรรณ เจริญพร
โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดจันทบุรี
12. นายสวัสดิ์ เทียมมีเชาว์
(แทน) ผู้อานวยการแขวงทางหลวงจันทบุรี
13. นายวิทวัฒน์ วันทนียกุล
ผู้อานวยการโครงการชลประทานจันทบุรี
14. นายธรรมรัตน์ เยาวพันธุ์
(แทน) ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดจันทบุรี
15. นายจาตุรณต์ คูสว่างศรี
(แทน) ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาจันทบุรี
16. นางสาวเสาวนีย์ คนกล้า
ผู้อานวยการสานักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
สานักงานจันทบุรี
17. นายวยากร อุดมโภชน์
(แทน) อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎราไพพรรณี
18. นายวิศิษฏ์ ลี้ศิริวัฒนกุล
(แทน) รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา ฝ่ายวิทยาเขตจันทบุรี
19. นางจตุพร อรุณกมลศรี
รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
วิทยาเขตจันทบุรี
20. นางสาวสุกัญญา อินทาภรณ์ (แทน) นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี
21. นายสมพงษ์ ภิรมย์ชม
(แทน) นายกเทศมนตรีเมืองจันทบุรี
22. นางสาวเพียงเพ็ญ สมศรี
(แทน) นายกเทศมนตรีตาบลพลับพลา
23. นางสาวศิวิไลซ์ นัมคณิสรณ์
(แทน) นายกเทศมนตรีตาบลมะขามเมืองใหม่
24. นายเดช จินโนรส
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลขุนซ่อง
25. นางสาวเกศมณี แสงคา
(แทน) ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดจันทบุรี
26. นางสาวอภิรดี ศิริวิจิตรกุล
ทีป่ รึกษาสมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวจันทบุรี
27. ร.ต.ต.ปัญญวัฒน์ กระทุ่มเขต นายกสมาคมพหุพาคีพัฒนาประชาสังคมจันทบุรี
28. นายกฤติเดช อยู่รอด
ประธาน Young Smart Farmer จันทบุรี
29. นายสัญญา ปรัชญสุนทร
(แทน) ประธานหอการค้าจังหวัดจันทบุรี
30. นายธิติ เอกบุญยืน
ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดจันทบุรี
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31. นายดารงค์ศักดิ์ ยอดทองดี
32. นางชณิตา นามวงษ์

หัวหน้าสานักงานจังหวัดจันทบุรี
กรรมการ/เลขานุการ
ผู้อานวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูล
ผู้ช่วยเลขานุการ
เพื่อการพัฒนาจังหวัด สานักงานจังหวัดจันทบุรี
33. นางสาวประภาส สีหานอก
(แทน) นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ผู้ช่วยเลขานุการ
สานักงานจังหวัดจันทบุรี
คณะกรรมการ ก.บ.จ. ผู้ไม่มาประชุม จานวน 8 คน
1. นายสุธี ทองแย้ม
ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี
ติดราชการ
2. นางสาวปาณี นาคะนาท
รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี
ติดราชการ
3. นายอลงกรณ์ แอคะรัจน์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี
ติดราชการ
4. ผู้จัดการศูนย์ให้บริการ SME ครบวงจรจังหวัดจันทบุรี
5. นายกเทศมนตรีตาบลเกาะขวาง
6. นายกองค์การบริหารส่วนตาบลปะตง
7. นายกองค์การบริหารส่วนตาบลเทพนิมิต
8. นายกสมาคมการค้าและการท่องเที่ยวชายแดนไทย - กัมพูชา จังหวัดจันทบุรี
ผู้เข้าร่วมประชุม
1. นายสุชาติ ตันตินิรามัย
รองผู้อานวยการโรงพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี
2. นายพงษ์ศักดิ์ นิติการุญ
รองผู้อานวยการโรงพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี
3. นางกุลวรรณ ชัยเจริญพงศ์
หัวหน้างานเวชศาสตร์ครอบครัว
โรงพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี
4. นายวรพล แก้ววิชิต
ผู้อานวยการกลุ่มวิชาการ แขวงทางหลวงชนบทจันทบุรี
เริ่มประชุมเวลา

09.30 น.
เมื่ อ คณะกรรมการบริ ห ารงานจั ง หวั ด แบบบู ร ณาการจั ง หวั ด จั น ทบุ รี (ก.บ.จ.จั น ทบุ รี )
มาครบองค์ประชุมแล้ว ประธานได้กล่าวเปิดการประชุม และดาเนินการตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้
ระเบียบวาระที่ 1

เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ
เนื่ องด้วยท่ านผู้ ว่าราชการจังหวัดจันทบุ รี ติดราชการ จึ งมอบหมายให้ กระผม
นายฤหัส ไชยศักดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานการประชุม ก.บ.จ. ในวันนี้
ตามที่ จังหวัดจันทบุรีได้รับจัดสรรงบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัด
และกลุ่ มจั งหวัดแบบบู รณาการ จ านวน 10 โครงการ 23 กิ จกรรม งบประมาณรวม
198,139,900 บาท นั้น
จั งหวัดจั นทบุ รี ได้ ตรวจสอบงบประมาณเหลื อจ่ายจากการด าเนิ นโครงการตาม
แผนปฏิบัติราชการประจาปี พ.ศ. 2564 ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔ (ไตรมาส ๒) พบว่า
มีงบประมาณคงเหลือ จานวน 4,239,180 บาท (สี่ล้านสองแสนสามหมื่นเก้าพันหนึ่งร้อย
แปดสิบบาทถ้วน) ประกอบกับมีหน่วยดาเนินการโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ แจ้งความประสงค์ขออนุมัติเบิกจ่ายเงินชดเชยค่างานก่อสร้าง
ตามสั ญ ญาแบบปรั บราคาได้ (ค่ า K) ซึ่ งคณะกรรมการบู รณาการนโยบายพั ฒ นาภาค
(ก.บ.ภ.) ได้มีมติเห็นชอบหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ.2564–2565 (เพิ่มเติม) กรณีการจ่ายเงินชดเชย ค่า K โดยให้เจียดจ่าย
จากเงินเหลือจ่ายในการดาเนินโครงการของจังหวัด เป็นลาดับแรก และจากงบบริหารจัดการ
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เป็ นลาดับต่อมา โดยให้ จัดทาคาขอโอนเปลี่ยนแปลงโครงการเสนอขอความเห็ นชอบจาก
ก.บ.จ. นอกจากนี้ มีหน่วยงานแจ้งความประสงค์ เสนอโครงการเพื่อบรรจุ เข้าแผนพัฒนา
จั งหวัด (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่ มเติ ม จึ งได้ เชิญ ก.บ.จ.จันทบุ รี ประชุ มในวันนี้ เพื่ อ
พิจารณาให้ความเห็นชอบการโอนเปลี่ยนแปลงโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 กรณีงบประมาณเหลือจ่าย และการเสนอโครงการเพื่อบรรจุเข้า
แผนพัฒนาจังหวัด (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติมดังกล่าว
มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2

เรื่องรับรองรายงานการประชุม
ตามที่จังหวัดจันทบุรีได้จัดประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ
จังหวัดจันทบุรี (ก.บ.จ.จันทบุรี) ครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2564 ณ ห้องประชุม 2
ศาลากลางจังหวัดจันทบุรี นั้น
ฝ่ายเลขานุการฯ ได้จัดทารายงานการประชุม ดังกล่าวเรียบร้อยแล้ ว จานวน
14 หน้ า และได้ แ จ้ ง ให้ ค ณะกรรมการตรวจสอบความถู ก ต้ อ งและรั บ รองรายงาน
การประชุ ม แล้ ว ซึ่ งปรากฏว่าไม่ มี คณะกรรมการท่ านใดขอแก้ ไขรายงานการประชุ ม
แต่อย่ างใด ทั้ งนี้ หากคณะกรรมการฯ มีข้อแก้ไขขอให้ แจ้งที่ ประชุมทราบเพื่ อแก้ไข/
ปรับปรุง และให้การรับรองรายงานการประชุมฯ ต่อไป
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณารับรองรายงานการประชุม

มติที่ประชุม

รับรองรายงานการประชุม ก.บ.จ. ครั้งที่ 2/256๔

ระเบียบวาระที่ 3
เรื่องเพื่อทราบ
ระเบียบวาระที่ 3.1 ผลการด าเนิ นงานและผลการเบิ กจ่ ายงบประมาณตามแผนปฏิ บั ติ ราชการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 ของจังหวัด
1. ผลการด าเนิ นโครงการตามแผนปฏิ บั ติ ราชการประจ าปี งบประมาณ พ.ศ.
2564 ของจังหวัดจันทบุรี ณ วันที่ 31 มีนาคม ๒๕๖๔ สรุปได้ดังนี้
รายการ
โครงการ กิจกรรม งบประมาณ
1. งบประมาณตาม พ.ร.บ.
10
23
198,139,900
2. อนุมัติโครงการตาม พ.ร.บ.
10
22
192,845,200
3. ยกเลิกโครงการ
1
3,338,000
4. การใช้จ่ายงบประมาณโครงการตาม พ.ร.บ.
10
22
179,642,668
5. การโอนเปลี่ยนแปลงโครงการ
5
5
14,177,800
5.1 อนุมัติโครงการแล้ว
4
4
12,533,600
5.2 อยู่ระหว่างเสนอขออนุมัติ
5.3 ยั งไม่ ได้ ข อท าความ ตกล งกั บ ส านั ก
1
1
1,644,200
งบประมาณ
6. เงินเหลือจ่าย ณ วันที่ 31 มี.ค. 64
4,239,180
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1.1 รายจ่ ายลงทุ น จ านวน 8 โครงการ 20 กิ จ กรรม งบประมาณรวม
159,970,468 บาท มีหน่วยงานรับผิดชอบประกอบด้วย
จานวนโครงการ/
ผลการดาเนินงาน
กิจกรรม
1. ส านั ก งานป้ อ งกั น และ
1 โครงการ
- ทา PO ในระบบ GFMIS และลงนามสัญญา 3
บรรเทาสาธารณภัยจังหวัด
4 กิจกรรม
กิจกรรม
จันทบุรี
- กรณีเงินเหลือจ่าย ยังไม่ได้ทำควำมตกลงกับ สงป.
2. แขวงทางหลวงจันทบุรี
4 โครงการ
- ด าเนิ น การและเบิ ก จ่ า ยแล้ ว เสร็ จ จ านวน 1
7 กิจกรรม
กิจกรรม
- อยู่ระหว่างดาเนินการ 4 กิจกรรม
- อยู่ระหว่างการจัดซื้อจัดจ้าง 1 กิจกรรม
- อยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา ๑ กิจกรรม
3. แขวงทางหลวงชนบท
3 โครงการ
- อยู่ระหว่างดาเนินการ 8 กิจกรรม
จันทบุรี
9 กิจกรรม
- อยู่ระหว่างการจัดซื้อจัดจ้าง ๑ กิจกรรม
หน่วยดาเนินการ

1.2) รายจ่ า ยประจ า จ านวน 5 โครงการ 6 กิ จกรรม งบประมาณรวม
19,672,200 บาท มีหน่วยงานรับผิดชอบประกอบด้วย
จานวนโครงการ/
ผลการดาเนินงาน
กิจกรรม
1. สานักงานพาณิชย์จังหวัด
1 โครงการ
อยู่ระหว่างการดาเนิน กิจกรรม โดยจะประกาศ
จันทบุรี
1 กิจกรรม
จั ด ซื้ อ จั ด จ้ า งในวั น ที่ 7 เมษายน 2564 และ
กาหนดจัดกิจกรรมเดือนมิถุนายน 2564
2. ส านั ก งานเกษตรและ
1 โครงการ
อยู่ระหว่างกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง และกาหนด
สหกรณ์จังหวัดจันทบุรี
1 กิจกรรม
จัดงานระหว่างวันที่ 2-6 มิถุนายน 2564
๓. สานักงานการท่องเที่ยว
1 โครงการ
อยู่ระหว่างเสนอขออนุมัติโครงการ เนื่องจากขอ
และกีฬาจังหวัดจันทบุรี
1 กิจกรรม
เปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ
๔. สานักงานวัฒนธรรม
1 โครงการ
อยู่ระหว่างกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
จังหวัดจันทบุรี
1 กิจกรรม
(รายการค่าจ้างเหมาจัดงาน)
5. สานักงานเกษตรจังหวัด
1 กิจกรรม
อยู่ระหว่างการดาเนินการ เนื่องจากเป็นกิจกรรม
จันทบุรี
ฝึกอบรม
6. ส านั กงานเขตพื้ น ที่ การ
1 กิจกรรม
อยู่ระหว่างการดาเนินการ เนื่องจากเป็นกิจกรรม
ศึกษามัธยมศึกษาเขต 17
ฝึกอบรม
7. ส านั กงานทรั พ ยากร
1 กิจกรรม
อยู่ระหว่างการดาเนินการ เนื่องจากเป็นกิจกรรม
ธรรมชาติ แ ละสิ่ งแวดล้ อ ม
ฝึกอบรม
จังหวัดจันทบุรี
8. สานักงานจังหวัดจันทบุรี
1 กิจกรรม
อยู่ระหว่างการดาเนินการ
๙. ศูนย์วิจัยพืชสวนจันทบุรี
๑ โครงการ
อยู่ ร ะหว่า งการด าเนิ น กิ จ กรรม โดยก าหนดจั ด
๑ กิจกรรม
อบรม 5 รุ่น ในเดือนเมษายน 2564
หน่วยดาเนินการ
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2. ผลการเบิกจ่ายและผลการใช้จ่ายงบประมาณโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 ของจังหวัดจันทบุรี ข้ อมูลจากระบบ GFMIS ณ วันที่
26 มีนาคม 2564 ดังนี้
งบรายจ่าย
ภาพรวม
รายจ่ายประจา

รายจ่ายลงทุน

วงเงิน
งบประมาณ
หลังปรับปรุง

198,139,900
19,672,200
178,467,700

ผลการเบิกจ่าย
ณ วันที่ 26 มี.ค. 64
วงเงิน (ลบ.)

ร้อยละ

40.22
3.25
36.97

20.30
16.51
20.71

ผล
เบิกจ่าย
+ PO
ร้อยละ
81.06
16.93
88.13

เป้าหมาย
เบิกจ่าย
(สะสม)
ไตรมาส 2
54
57
45

สถานะเบิก
/เทียบกับ
เป้าหมาย
ไตรมาส 2
-33.70
-40.49
-24.29

ทั้งนี้ ณ วัน ที่ 26 มีน าคม 2564 ผลการใช้จ่ายงบประมาณฯ ของจังหวัด
เป็นลาดับที่ 8 ของประเทศ และผลการเบิกจ่ายงบประมาณฯ เป็นลาดับที่ 7 ของประเทศ
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดทราบ
มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวารที่ 3.2

หลักเกณ์ และแนวทางปฏิบัติของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2564 – 2565 (เพิ่ ม เติ ม ) กรณี ก ารจ่ า ยเงิ น ชดเชยค่ า งานก่ อ สร้ า งตามสั ญ ญา
แบบปรับราคาได้ (ค่า K)
สานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ในฐานะฝ่ายเลขานุการ
คณะกรรมการบูรณาการนโยบายพัฒนาภาค (ก.บ.ภ.) แจ้งว่า ในการประชุม ก.บ.ภ. ครั้งที่
1/2564 เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2564 โดยมีนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา)
เป็ นประธาน ได้มีมติเห็ นชอบหลักเกณฑ์ และแนวทางปฏิบัติของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2564–2565 (เพิ่มเติม) กรณี การจ่ายเงินชดเชยค่างานก่อสร้าง
ตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) ดังนี้
๑. กรณี การจ่ ายเงิ นชดเชยค่ า K ให้ เจี ยดจ่ ายจากเงิ น เหลื อจ่ ายในการด าเนิ น
โครงการของจังหวัดและกลุ่มจั งหวัด เป็นลาดับแรก และจากงบบริหารจั ดการเป็นล าดับ
ต่อมา
๑.๑ กรณี จั งหวั ดและกลุ่ มจั งหวั ด ให้ น าเงินเหลื อจ่ าย/งบบริห ารจั ดการไป
จ่ายเงินชดเชยค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) ได้ โดยให้ จัดทาคาขอ
โอนเปลี่ยนแปลงโครงการเสนอขอความเห็นชอบจาก ก.บ.จ. หรือ ก.บ.ก. แล้วแต่กรณี ทั้งนี้
ให้ ก.บ.จ. และ ก.บ.ก. รายงานการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้ อ.ก.บ.ภ. ที่กากับดูแลภาคทราบ
ภายใน 15 วัน นับแต่วันสิ้นไตรมาสที่ได้รับอนุมัติให้เปลี่ยนแปลงโครงการ
๑.๒ กรณี ก ลุ่ ม จั งหวั ด เดิ ม ให้ เบิ ก เงิ น ชดเชยค่ า งานก่ อ สร้ า งตามสั ญ ญา
แบบปรับราคาได้ (ค่า K) จากเงินเหลือจ่าย/งบบริหารจัดการของกลุ่มจังหวัดที่จังหวัดสังกัด
ในปั จ จุ บั น (กลุ่ ม จั งหวั ด ใหม่ ) โดยให้ จั ด ท าค าขอโอนเปลี่ ย นแปลงโครงการเสนอขอ
ความเห็ นชอบจาก ก.บ.ก. ทั้งนี้ ให้ ก.บ.ก. รายงาน การเปลี่ ยนแปลงดังกล่าวให้ อ.ก.บ.ภ.
ที่กากับดูแลภาคทราบภายใน 15 วัน นับแต่วันสิ้ นไตรมาสที่ ได้รับอนุมัติให้ เปลี่ ยนแปลง
โครงการ

(เรื่องเพื่อทรำบ)
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๒. กรณีการเรียกเงินคืนจากผู้รับจ้าง จากการดาเนินโครงการของกลุ่มจังหวัดเดิม
ให้ส่งคืนกลุ่มจังหวัดใหม่ที่จังหวัดสังกัดในปัจจุบัน
ฝ่ ายเลขานุ การขอเรียนว่า คณะรัฐมนตรีได้ มีมติ เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2532
กาหนดให้น าสั ญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) มาใช้กับสัญญาก่อสร้าง ตามหนังสือสานัก
เลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร 0203/ว 109 ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2532 เพื่อเป็นการ
ช่วยเหลื อผู้ รับจ้างไทย ที่ได้รับความเดือดร้อนและสามารถที่จะประกอบกิจการต่อไปได้
ในช่วงที่เกิดภาวะวัสดุก่อสร้างขาดแคลนและขึ้นราคา ตลอดจนเป็นการช่วยลดความเสี่ยง
ของผู้รับจ้างและป้องกันมิให้ผู้รับจ้างบวกราคา เผื่อการเปลี่ยนแปลงราคาวัสดุไว้ล่วงหน้า
มากๆ รวมทั้ งเกิ ดความเป็ นธรรมต่ อคู่ สั ญ ญาทั้ ง 2 ฝ่ ายด้ วย โดยมี เงื่อนไข หลั กเกณฑ์
ประเภทงานก่อสร้าง สูตรและวิธีการคานวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ สรุปได้ดังนี้
1. ใช้ กั บ งานก่ อสร้ างทุ กประเภทรวมทั้ งงานปรั บปรุ งและซ่ อมแซมที่ เบิ กจ่ าย
ในลักษณะสิ่งก่อสร้าง
2. ใช้ทั้งกรณีเพิ่มหรือลดค่างาน จากค่างานเดิมตามสัญญา เมื่อดัชนีราคาซึ่งจัดทา
โดยกระทรวงพาณิ ชย์ มี การเปลี่ ยนแปลงสู งขึ้ นหรือลดลงจากเดิม ขณะเมื่ อวันเปิ ดซอง
ประกวดราคา
3. ผู้ว่าจ้างจะต้องประกาศเชิญชวนพร้อมทั้งระบุในสัญญาให้ผู้รับจ้างทราบด้วยว่า
จะใช้สัญญาแบบปรับราคาได้ (K) พร้อมทั้งกาหนดประเภทงานก่อสร้ าง สูตร และวิธีการ
คานวณให้ชัดเจน
4. เป็ นหน้ าที่ ของผู้ รับจ้างต้องขอเงินเพิ่ มภายในก าหนด 90 วัน นั บแต่ วันที่ ผู้
รับจ้างได้ส่งมอบงานงวดสุดท้าย หากพ้นกาหนดผู้รับจ้างไม่มีสิทธิที่จะเรียกร้องเงินเพิ่มค่า
ก่อสร้างได้อีกต่อไป
5. การพิจารณาคานวณเงินเพิ่มหรือลด และการจ่ายเงินเพิ่มหรือลด สัญญาที่วงเงิน
ตั้งแต่ 50 ล้านบาขึ้นไป หรือสัญญาที่ไม่เกิน 50 ล้านบาท ให้ได้รับการตรวจสอบจากสานัก
งบประมาณและได้รับความเห็นชอบก่อน จึงจะสามารถเรียกคืนเงินจากผู้รับจ้าง หรือชาระ
เงินเพิ่มให้ผู้รับจ้างได้
ทั้ งนี้ สู ตรการค านวณมี จ านวน 5 หมวด 35 สู ตร ซึ่ งแบ่ งตามประเภทและ
ลักษณะงาน ดังนี้ หมวดที่ 1 งานอาคาร หมวดที่ 2 งานดิน หมวดที่ 3 งานทาง หมวดที่ 4
งานชลประทาน และหมวดที่ 5 งานระบบสาธารณูปโภค
ประกอบกับ คณะรัฐมนตรี ได้มีมติ เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2544 อนุมัติตามที่
สานักงบประมาณเสนอ ในการมอบอานาจให้หัวหน้าหน่วยงานภาครัฐเจ้าของสัญญาจ้าง
มีอานาจในการพิจารณาคานวณเงินเพิ่มหรือลด และอนุมัติจ่ายเงินเพิ่มหรือเรียกเงินคืน
จ้างผู้รับจ้างตามเงื่อนไขของสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) สาหรับสัญญาจ้างที่มีวงเงิน
ไม่เกิน 50 ล้านบาท
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดทราบ
มติที่ประชุม

รับทราบ
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ระเบียบวาระที่ 4
เรื่องเพื่อพิจารณา
ระเบียบวาระที่ 4.๑ การเปลี่ ยนแปลงโครงการตามแผนปฏิ บั ติ ราชการประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2564
ของจังหวัด กรณีงบประมาณเหลือจ่าย
เรื่องเดิม
คณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัดจันทบุรี (ก.บ.จ.จันทบุรี)
ในการประชุ ม ครั้ งที่ 1/2564 เมื่ อ วั น ที่ 1 กุ ม ภาพั น ธ์ 2564 มี ม ติ เห็ น ชอบให้ น า
งบประมาณเหลือจ่ายไปดาเนินโครงการพัฒนาแหล่งน้าเพื่อการเกษตร กิจกรรม ขุดสระเก็บ
น้ าสาธารณะหนองแฟบ หมู่ที่ 2 บ้ านทุ่ งดินเหนียว ต าบลมะขาม อาเภอมะขาม จังหวัด
จันทบุรี งบประมาณ 1,644,200 บาท โดยจังหวัดได้แจ้งให้สานักงานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยจังหวัดจันทบุรี จัดทารายละเอียดโครงการฯ ประมาณการราคา (ปร.๔,ปร.๕)
พร้อมแบบรูปรายการ และเอกสารที่เกี่ยวข้อง จัดส่งให้สานักงานจังหวัด เพื่อขอทาความ
ตกลงกับสานักงบประมาณ
ข้อเท็จจริง
1. สานักงานจังหวัดในฐานะฝ่ายเลขานุการ ก.บ.จ. ได้รับแจ้งจาก สานักงานป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดจันทบุรี ว่า มีความประสงค์ ขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียด
ของโครงการที่ มี ผลกระทบต่ อวั ตถุ ประสงค์ ของโครงการ กิ จกรรม หรื อรายการตาม
แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ เนื่องจากได้ตรวจสอบความถูกต้องของ
แบบแปลนและประมาณการราคาตามสภาพข้อเท็จจริงของพื้ นที่ ณ ปั จจุบัน ปรากฏว่า
มีความคลาดเคลื่อนเกี่ยวกับขนาดและปริมาณน้าเก็บกัก ซึ่งไม่เป็นไปตามคาของบประมาณ
ตามแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของจังหวัด ดังนี้
รายการเดิม
งบประมาณ
รายการใหม่
งบประมาณ
ขุ ดสระเก็ บ น้ าสาธารณะหนอง 1,644,200 ขุ ดสระเก็ บ น้ าสาธารณะหนอง 1,644,200
แฟบ หมู่ที่ 2 บ้านทุ่งดินเหนียว
แฟบ หมู่ที่ 2 บ้านทุ่งดินเหนียว
ต าบลมะขาม อ าเภอมะขาม
ต าบลมะขาม อ าเภอมะขาม
จังหวัดจันทบุรี ขนาดความกว้าง
จังหวัดจันทบุรี ขนาดความกว้าง
(ก้ น) 60.00 เมตร ความยาว
(ก้ น ) 62.50 เมตร ความยาว
(ก้ น ) 134 เมตร ความลึ ก 5
(ก้น) 121.50 เมตร ความลึก 5
เมตร ซึ่งจะสามารถเก็บกักน้าได้
เมตร ซึ่งจะสามารถเก็บกักน้าได้
60,032.50 ลู ก บาศก์ เมตร
47,591 ลูกบาศก์เมตร จานวน
จานวน 1 สระ (ปริมาณดินขุดไม่
1 สระ (ปริ ม าณดิ น ขุ ด ไม่ น้ อ ย
น้ อ ยกว่ า 40,913 ลู ก บาศก์
กว่า 41,401 ลูกบาศก์เมตร)
เมตร)

2. ฝ่ายเลขานุการได้ตรวจสอบเงินเหลือจ่ายของโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจาปีของจังหวัด ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564 ปรากฏ
ว่ามีเงินเหลือจ่ายจากการจัดซื้อจัดจ้าง จานวน 4,239,180 บาท
3. ส านั กงานจั งหวั ดในฐานะฝ่ ายเลขานุ การ ก.บ.จ. ได้ รั บ แจ้ งจากหน่ ว ยงาน
รับผิดชอบโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจาปีของจังหวัด ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2563 ว่ า มี ค วามประสงค์ ข ออนุ มั ติ เบิ ก จ่ า ยเงิ น ชดเชยค่ างานก่ อ สร้ างตามสั ญ ญา
แบบปรับราคาได้ (ค่า K) ซึ่งหน่วยงานฯ ได้ดาเนินการตรวจสอบเอกสารการคานวณเงินเพิ่ม
หรือลดค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) แล้ว ปรากฏว่าต้องจ่ายเงินเพิ่ม
แก่ผู้รับจ้าง จานวน 7 รายการ เป็นเงินทั้งสิ้น 6,860,299.82 บาท ดังนี้
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(๑) แขวงทางหลวงชนบทจันทบุรี 4 รายการ เป็นเงิน 2,796,737.81 บาท
(๒) แขวงทางหลวงจันทบุรี 3 รายการ เป็นเงิน 4,063,562.01 บาท
ข้อระเบียบ/กฎหมาย
1. หลั กเกณฑ์ การเปลี่ ยนแปลงโครงการตามแผนปฏิ บั ติ ราชการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 ของจั งหวั ด และกลุ่ ม จั งหวั ด และการใช้ เงิ น เหลื อ จ่ า ย
(มติคณะกรรมการบูรณาการนโยบายพัฒนาภาค (ก.บ.ภ.) ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 22
พฤษภาคม 2563)
ข้อ 3 สาหรับกรณีการดาเนินโครงการเดิม แต่มีการเปลี่ยนแปลงกิจกรรม หรือ
พื้นที่ดาเนินการ ซึ่งกระทบต่อกลุ่มเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ของโครงการ ให้นาเสนอขอ
ความเห็นชอบจากประธาน อ.ก.บ.ภ. ที่กากับดูแลภาค
ข้อ 5 การขอโอนเปลี่ยนแปลงโครงการตามข้อ 3 และ 4 ให้ผู้ว่าราชการจังหวัด
หรือหัวหน้า กลุ่มจังหวัด นาเสนอเพื่อขอความเห็นชอบจาก ก.บ.จ. หรือ ก.บ.ก. แล้วแต่กรณี
เมื่อ ก.บ.จ. หรือ ก.บ.ก. ให้ความเห็นชอบในการปรับแผนปฏิบัติราชการประจาปีของจังหวัด
แผนปฏิบัติราชการประจาปีของ กลุ่มจังหวัด แผนพัฒนาจังหวัด และแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด
พร้อมทั้งเห็นชอบการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายของจังหวัดหรือกลุ่มจังหวัดแล้ว
ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดหรือหัวหน้ากลุ่มจังหวัดจัดส่งคาขอโอนเปลี่ยนแปลงโครงการมายัง
ฝ่ายเลขานุ การ ก.บ.ภ. เพื่อพิ จารณากลั่นกรอง และเสนอขอความเห็ นชอบจากประธาน
อ.ก.บ.ภ. ที่กากับดูแลภาค
อย่างไรก็ตาม เนื่องจากการโอนเปลี่ ยนแปลงโครงการเน้นให้ดาเนินโครงการที่
ก.บ.ภ. ให้ ความเห็ น ชอบแต่ ยั งไม่ ได้ รั บ การจั ดสรรงบประมาณก่ อน จึ งก าหนดกรอบ
ระยะเวลาในการส่ งคาขอเปลี่ ยนแปลงโครงการและ/หรือโอนเปลี่ ยนแปลงงบประมาณ
รายจ่ ายตามแผนปฏิบั ติ ราชการของจังหวัดและกลุ่ มจังหวัด ประจาปี งบประมาณ พ.ศ.
2564 (กรณี ตามข้อ 3 และ 4) ซึ่งจะต้องเสนอขอความเห็ นชอบจากประธาน อ.ก.บ.ภ.
ที่กากับดูแลภาค โดยให้จังหวัดและกลุ่มจังหวัดเสนอคาขอโอนเปลี่ยนแปลงโครงการมายัง
ฝ่ายเลขานุการ ก.บ.ภ. ภายในเดือนมีนาคม 2564
2. หลั ก เกณฑ์ แ ละแนวทางปฏิ บั ติ ข องจั งหวั ด และกลุ่ ม จั งหวั ด ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2564–2565 (เพิ่มเติม) กรณี การจ่ายเงินชดเชยค่างานก่อสร้างตาม
สัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) (มติคณะกรรมการบูรณาการนโยบายพัฒนาภาค (ก.บ.ภ.)
ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2564)
ข้อ 1 กรณีการจ่ายเงินชดเชยค่า K ให้เจียดจ่ายจากเงินเหลือจ่ายในการดาเนิน
โครงการของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด เป็นลาดับแรก และจากงบบริหารจั ดการเป็นล าดับ
ต่อมา
๑.๑ กรณีจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ให้นาเงินเหลือจ่าย/งบบริหารจัดการไป
จ่ายเงินชดเชยค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) ได้ โดยให้ จัดทาคาขอ
โอนเปลี่ยนแปลงโครงการเสนอขอความเห็นชอบจาก ก.บ.จ. หรือ ก.บ.ก. แล้วแต่กรณี ทั้งนี้
ให้ ก.บ.จ. และ ก.บ.ก. รายงานการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้ อ.ก.บ.ภ. ที่กากับดูแลภาคทราบ
ภายใน 15 วัน นับแต่วันสิ้นไตรมาสที่ได้รับอนุมัติให้เปลี่ยนแปลงโครงการ
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ข้อพิจารณา
ฝ่ายเลขานุการได้ตรวจสอบแล้ว เนื่องจากการปรับปรุงแก้ไขรายละเอียดในแบบ
แปลนที่ มี ค วามคลาดเคลื่ อ นเกี่ ย วกั บ ขนาดและปริ ม าณน้ าเก็ บ กั ก นั้ น กระทบกั บ
กลุ่ ม เป้ า หมายหรื อ วั ต ถุ ป ระสงค์ ข องโครงการ ซึ่ งตามหลั ก เกณฑ์ ที่ ก.บ.ภ. ก าหนด
ให้ น าเสนอขอความเห็ น ชอบจากประธาน อ.ก.บ.ภ. ที่ ก ากั บ ดู แ ลภาค ประกอบกั บ
ฝ่ ายเลขานุ การได้ ตรวจสอบการขออนุ มัติ เบิ กจ่ ายเงินชดเชยค่างานก่ อสร้างตามสั ญญา
แบบปรั บ ราคาได้ (ค่ า K) แล้ ว ปรากฏว่ า เป็ น ไปตามเงื่ อ นไขและหลั ก เกณฑ์ ต ามที่
คณะรัฐมนตรีกาหนด ซึ่งจังหวัดจันทบุรีจะต้องจ่ายเงินเพิ่มแก่ผู้รับจ้าง จานวน 7 รายการ
เป็นเงินทั้งสิ้น 6,860,299.82 บาท ดังนั้น เพื่อให้การใช้จ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติ
ราชการประจาปีของจังหวัด ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
และสอดคล้ องกับมาตรการการคลังและการใช้จ่ายภาครัฐ รวมถึงการพิจารณาช่วยเหลื อ
ผู้ประกอบอาชีพงานก่อสร้างที่คณะรัฐมนตรีกาหนด เห็นควรพิจารณาดาเนินการ ดังนี้
1. พิ จารณายกเลิ กมติที่ ประชุม ก.บ.จ. ครั้ ง 1/2564 เมื่อวันที่ 1 กุมภาพั นธ์
2564 ที่ เห็ น ชอบให้ น างบประมาณเหลื อ จ่ า ยไปด าเนิ น โครงการพั ฒ นาแหล่ ง น้ า
เพื่ อการเกษตร กิจกรรม ขุดสระเก็บน้าสาธารณะหนองแฟบ หมู่ที่ 2 บ้ านทุ่ งดินเหนียว
ตาบลมะขาม อาเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี งบประมาณ 1,644,200 บาท และให้นาเงิน
เหลือจ่ายดังกล่าวไปใช้จ่ายเงินชดเชยค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)
2. พิจารณานาเงินเหลือจ่าย จานวนทั้งสิ้น 5,883,380 บาท ไปจ่ายเงินชดเชย
ค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) ซึ่งจังหวัดจันทบุรีจะต้องจ่ายเงินเพิ่มแก่
ผู้รับจ้างจานวน 7 รายการ เป็นเงินทั้งสิ้น 6,860,299.82 บาท ตามลาดับ ดังนี้
ลาดับ
1

2

3

หน่วยดาเนินการ/
เลขที่หนังสือ
แขวงทางหลวงชนบท
จันทบุรี
หนังสือแขวงทางหลวง
ชนบทจันทบุรี ที่ คค
0703.06/ 3812
ลว. 8 ธ.ค.63
แขวงทางหลวงชนบท
จันทบุรี
หนังสือแขวงทางหลวง
ชนบทจันทบุรี ที่ คค
0703.06/3964
ลว. 18 ธ.ค.63
แขวงทางหลวงชนบท
จันทบุรี
หนังสือแขวงทางหลวง
ชนบทจันทบุรี ที่ คค
0703.06/4200
ลว. 28 ธ.ค.63

งบประมาณ
ทีข่ อเบิก
ห้างหุ้นส่วนจากัด โครงการเพิ่มประสิทธิภาพปัจจัยการผลิต และการขนส่ง 586,081.44
พี แอนด์ พี ซีวิล การกระจายสิ นค้ าทางการเกษตร กิ จกรรมพั ฒ นาและ
ปรับปรุงเส้นทางขนส่งและกระจายสินค้าทางการเกษตร
- รายการซ่อมสร้างผิวทางพาราแอสฟั ลท์ ติ กคอนกรี ต
สาย จบ.7052 แยก ทช. จบ.5021 - โรงเรียนต ารวจ
ตระเวนชายแดนบ้านหางแมว อ.แก่งหางแมว จ.จันทบุรี
ห้างหุ้นส่วนจากัด โครงการเพิ่มประสิทธิภาพปัจจัยการผลิตและการขนส่ง 396,095.92
พี แอนด์ พี ซีวิล การกระจายสิ นค้ าทางการเกษตร กิ จกรรมพั ฒ นาและ
ปรับปรุงเส้นทางขนส่งและกระจายสินค้าทางการเกษตร
- รายการซ่อมสร้างผิวทางพาราแอสฟั ลท์ ติกคอนกรีต
สาย จบ.4005 แยกทางหลวงหมายเลข 3249 บ้านเขาลูกช้าง อ.มะขาม อ.เขาคิชฌกูฏ จ.จันทบุรี
ห้างหุ้นส่วนจากัด โครงการเพิ่มประสิทธิภาพปัจจัยการผลิต และการขนส่ง 874,172.52
เพชรจินดา
การกระจายสินค้าทางการเกษตร กิจกรรมพัฒนาและ
จันทบุรี
ปรับปรุงเส้นทางขนส่งและกระจายสินค้าทางการเกษตร
- รายการซ่อมสร้างผิวทางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
สาย จบ.4023 แยกทางหลวงหมายเลข 3406 บ้านคลองแดง อ.แก่งหางแมว จ.จันทบุรี
ผู้รับจ้าง

โครงการ/กิจกรรม/รายการ
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ลาดับ
4

5

6

7

หน่วยดาเนินการ/
เลขที่หนังสือ
แขวงทางหลวงชนบท
จันทบุรี
หนังสือแขวงทางหลวง
ชนบทจันทบุรี ที่ คค
0703.06/0080
ลว. 12 ม.ค.64
แขวงทางหลวง
จันทบุรี
หนังสือแขวงทางหลวง
จันทบุรี ที่ คค
06085/พ.2/342
ลว. 28 ม.ค.64

ผู้รับจ้าง

โครงการ/กิจกรรม/รายการ

ห้างหุ้นส่วนจากัด โครงการเพิ่มประสิทธิภาพปัจจัยการผลิต และการขนส่ง
จันทบูรณ์
การกระจายสินค้าทางการเกษตร กิจกรรมพัฒนาและ
พัฒนกิจ
ปรับปรุงเส้นทางขนส่งและกระจายสินค้าทางการเกษตร
- รายการซ่อมสร้างผิวทางพาราแอสฟัลท์ ติกคอนกรีต
สาย จบ.4006 แยกทางหลวงหมายเลข 3277 บ้านตาพลาย อ.มะขาม อ.ขลุง จ.จันทบุรี
ห้างหุ้นส่วนจากัด โครงการพัฒนาปัจจัยโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอานวย
จันทบูรณ์
ความสะดวกด้ า นการท่ อ งเที่ ย วให้ เ พี ย งพอ และ
พัฒนกิจ
ได้ ม าตรฐานในระดั บ นานาชาติ กิ จ กรรมพั ฒ นาและ
ปรับปรุงเส้นทางเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัด รายการเสริมผิวทางพาราแอสฟัลท์คอนกรีตทางหลวง
หมายเลข 3322 ตอน เขาสุกิม-ห้วยสะท้อน อ.ท่าใหม่
จ.จันทบุรี
แขวงทางหลวง
ห้างหุ้นส่วนจากัด โครงการเพิ่มประสิทธิภาพปัจจัยการผลิต และการขนส่ง
จันทบุรี
จันทบูรณ์
การกระจายสินค้าทางการเกษตร กิจกรรมพัฒนาและ
หนังสือแขวงทางหลวง พัฒนกิจ
ปรับปรุงเส้นทางขนส่งและกระจายสินค้าทางการเกษตร
จันทบุรี ที่ คค
- รายการ เสริ ม ผิ ว ทางพาราแอสฟั ล ท์ ติ ก คอนกรี ต
06085/พ.2/721
ทางหลวงหมายเลข 3249 ตอน เขาไร่ยา-แพร่งขาหยั่ง
ลว. 12 มี.ค.64
อ. เขาคิชฌกูฎ จ.จันทบุรี
แขวงทางหลวง
บริษัท เอ็น.พี.ซี โครงการเพิ่มประสิทธิภาพปัจจัยการผลิต และการขนส่ง
จันทบุรี
การโยธา จากัด การกระจายสินค้าทางการเกษตร กิจกรรมพัฒนาและ
หนังสือแขวงทางหลวง
ปรับปรุงเส้นทางขนส่งและกระจายสินค้าทางการเกษตร
จันทบุรี ที่ คค
- รายการ เสริ ม ผิ ว ทางพาราแอสฟั ล ท์ ติ ก คอนกรี ต
06085/ พ.2/774
ทางหลวงหมายเลข 3409 ตอนชากไทย-ทุ่ งจั น ด า
ลว. 18 มี.ค.64
อ.เขาคิชฌกูฏ จ.จันทบุรี
รวม 7 รายการ

งบประมาณ
ทีข่ อเบิก
940,387.93

1,214,011.05

1,292,856.64

1,556,694.32

6,860,299.82

ทั้ งนี้ ส าหรั บ รายการที่ 7 หากมี เงิ น เหลื อ จ่ ายเพิ่ ม เติ ม ให้ ฝ่ ายเลขานุ การน าเสนอให้
ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณาอนุมัติ และรายงานให้ ก.บ.จ. เพื่อทราบในการประชุมครั้งต่อไป
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณา
มติที่ประชุม

ก.บ.จ. ได้พิจารณาการเปลี่ยนแปลงโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 ของจังหวัด กรณีงบประมาณเหลือจ่าย ตามที่ฝ่ายเลขานุการ
นาเสนอแล้ว เห็น ว่า เพื่อให้การใช้จ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการประจาปีของ
จังหวัด ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับ
มาตรการการคลังและการใช้จ่ายภาครัฐ รวมถึงการพิจารณาช่วยเหลือผู้ประกอบอาชีพงาน
ก่อสร้างที่คณะรัฐมนตรีกาหนด และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของมติที่ประชุมคณะกรรมการ
บู รณาการนโยบายพัฒ นาภาค (ก.บ.ภ.) ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2564
จึงมีมติ ดังนี้
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1. ยกเลิกมติที่ประชุม ก.บ.จ. ครั้ง 1/2564 เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564
ที่เห็นชอบให้นางบประมาณเหลือจ่ายไปดาเนินโครงการพัฒนาแหล่งน้าเพื่ อการเกษตร
กิจกรรม ขุดสระเก็บน้าสาธารณะหนองแฟบ หมู่ที่ 2 บ้านทุ่งดินเหนียว ตาบลมะขาม
อาเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี งบประมาณ 1,644,200 บาท และให้นาเงินเหลือจ่าย
ดังกล่าวไปใช้จ่ายเงินชดเชยค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)
2. พิจารณานาเงินเหลือจ่าย จานวนทั้งสิ้น 5,883,380 บาท ไปจ่ายเงินชดเชย
ค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) ซึ่งจังหวัดจันทบุรีจะต้องจ่ายเงินเพิ่ม
แก่ ผู้ รั บ จ้ างจ านวน 7 รายการ เป็ น เงิ น ทั้ งสิ้ น 6,860,299.82 บาท ตามล าดั บ ที่
หน่ ว ยงานเสนอขอ ทั้ ง นี้ หากมี เงิ น เหลื อ จ่ ายเพิ่ ม เติ ม ให้ ฝ่ ายเลขานุ ก ารน าเสนอให้
ผู้ ว่าราชการจั งหวั ดในฐานะประธาน ก.บ.จ. พิ จารณาอนุ มั ติ ในรายการที่ เหลื อจนครบ
7 รายการ และรายงานให้ ก.บ.จ. เพื่อทราบในการประชุมครั้งต่อไป
ระเบียบวาระที่ 4.๒ การพิจารณาบรรจุโครงการในแผนพัฒนาจังหวัด (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม
(เรื่องเพื่อพิจำรณำ)
ส านั ก งานจังหวัด จัน ทบุ รีในฐานะฝ่ ายเลขานุ ก ารได้รับ แจ้งจาก โรงพยาบาล
พระปกเกล้า จันทบุรี ว่า มีความประสงค์จะนาโครงการก่อสร้างโรงพยาบาลพระปกเกล้า
สาขาเมือง ของโรงพยาบาลพระปกเกล้าจันทบุรี งบประมาณ 43,866,400 บาท บรรจุ
เข้าแผนพัฒนาจังหวัดจันทบุรี
ฝ่ายเลขานุการได้ตรวจสอบและพิจารณาแล้ว ดังนี้
1. เนื่ องจากจั งหวั ดจั น ทบุ รี จั ดท าแผนพั ฒ นาจั งหวั ด พ.ศ. 2561 – 2565
ฉบั บทบทวนปี พ.ศ. 2565 และได้จัดส่ งให้ ทีมบูรณาการกลางประกอบด้วย ส านักงาน
สภาพั ฒ นาการเศรษฐกิ จและสั งคมแห่ งชาติ (ฝ่ ายเลขานุ การคณะกรรมการบู รณาการ
นโยบายพัฒนาภาค (ก.บ.ภ.)) สานักงบประมาณ สานักงาน ก.พ.ร. และกระทรวงมหาดไทย
เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2563 ซึ่งเป็นไปตามระยะเวลาที่ ก.บ.ภ. กาหนด
2. โครงการดังกล่าวข้างต้นมีความสอดคล้องและเชื่อมโยงกับแนวทางการพัฒนา
จังหวัด ในประเด็นการพัฒนาที่ 3 พัฒนาคุณภาพชีวิต และเสริมสร้างความมั่นคงปลอดภัย
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง รวมทั้งผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นเป็นประโยชน์กับพื้นที่จังหวัด
จั นทบุ รี จึ งควรให้ ความเห็ นชอบน าโครงการดั งกล่ าวบรรจุ เข้ าแผนพั ฒ นาจั งหวัด พ.ศ.
2561 – 2565 เพิ่มเติม ทั้งนี้ หาก ก.บ.ภ. มีแนวทางให้ จังหวัดดาเนินการทบทวนหรือ
ปรับปรุงแผนพัฒนาจังหวัด พ.ศ. 2561 – 2565 เมื่อใด จังหวัดจะนาโครงการดังกล่าวมา
ทบทวนและบรรจุในแผนพัฒนาจังหวัดต่อไป
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณา
มติที่ประชุม

ก.บ.จ. พิจารณาแล้วเห็ นว่า โครงการดังกล่าวมีความสอดคล้องและเชื่อมโยงกับ
แนวทางการพัฒนาจังหวัด รวมทั้งผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นเป็นประโยชน์กับพื้นที่จังหวัดจันทบุรี
จึงมีมติเห็ นชอบน าโครงการดังกล่ าวบรรจุเข้าแผนพัฒนาจังหวัด พ.ศ. 2561 – 2565
เพิ่มเติม ตามที่ฝ่ายเลขานุการเสนอ

ระเบียบวาระที่ 5

เรื่องอื่น ๆ
- ไม่มี
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เลิกประชุมเวลา

11.00 น.
(นางสาวประภาส สีหานอก)
นักทรัพยากรบุคคลชานาญการ
สานักงานจังหวัดจันทบุรี
ผู้ช่วยเลขานุการ/ผู้จดรายงานการประชุม

(นางชณิตา นามวงษ์)
ผู้อานวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด
สานักงานจังหวัดจันทบุรี
ผู้ช่วยเลขานุการ/ผู้ตรวจรายงานการประชุม

