1
รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.)
จังหวัดจันทบุรี
ครั้งที่ 6/2562
ในวันพฤหัสบดีที่ 29 สิงหาคม 2562 เวลา 10.00 น.
ณ หองประชุม 4 ศาลากลางจังหวัดจันทบุรี
----------------------------------คณะกรรมการ ก.บ.จ. ผูเขาประชุม จํานวน 38 คน
1. นายวิทูรัช ศรีนาม ผูวาราชการจังหวัดจันทบุรี
ประธาน
2. นายพงษพัฒน วงศตระกูล รองผูวาราชการจังหวัดจันทบุรี
3. นายพูนศักดิ์ วาณิชวิเศษกุล ปลัดจังหวัดจันทบุรี
4. พล.ร.ต.วีระชาติ ชั้นประเสริฐ รองผูอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดจันทบุรี
(ฝายทหาร)
5. น.อ. ยุทธนา แสงมา (แทน) ผูบัญชาการปองกันชายแดนจันทบุรีและตราด
6. พ.ต.อ.จิตตเกษม สนขํา
(แทน) ผูบังคับการตํารวจภูธรจังหวัดจันทบุรี
7. นายอภิรักษ พิศุทธิ์อาภรณ นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี
8. น.ส.นิพัทธา จันยอง พาณิชยจังหวัดจันทบุรี
9. นายกิติศักดิ์ ชัยสิทธิ์วาทิน
(แทน) ศึกษาธิการจังหวัดจันทบุรี
10. นายสุวรรณ เจริญพร
โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดจันทบุรี
11. นายวิสุทธิ์ ประกอบความดี ทองถิ่นจังหวัดจันทบุรี
12. นางภารุจา สมจิตต
(แทน) พัฒนาการจังหวัดจันทบุรี
13. นางลาวัลย พันธุนิล
คลังจังหวัดจันทบุรี
14. นายไพฑูรย โกเมนท เกษตรและสหกรณจังหวัดจัน
ทบุรี
15. นางดวงเดือน สดแสงจันทร ทองเที่ยวและกีฬาจังหวัดจันทบุรี
16. นายสุเมธ สายทอง
ผูอํานวยการสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม
จังหวัดจันทบุรี
17. นายธนู สีหะ (แทน) ผูจัดการการไฟฟาสวนภูมิภาคจังหวัดจันทบุรี
18. นายชาตรี ฉิมนุมาศ
ผูจัดการการประปาสวนภูมิภาคสาขาจันทบุรี
19. รศ.พงพันธ สุวรรณ
(แทน) อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี
20. นายสมชาติ ประสมเพ็ชร (แทน) นายกองคการบริหารสวนจังหวัดจันทบุรี
21. น.ส.เบ็ญจพร ธาราภูมิ
(แทน) ประธานสันนิบาตเทศบาลจังหวัดจันทบุรี
22. นางวารุณี อภิชาติบรรลือ (แทน) นายกเทศมนตรีเมืองจันทบุรี
23. นายวันชัย ทรงพลอย (แทน) นายกเทศมนตรีเมืองขลุง
24. นายธวัชชัย จันทกิจ (แทน) นายกเทศมนตรีเมืองทาชาง
25. น.ส. อภิรดี ใจสุทธิ (แทน) นายกเทศมนตรีเมืองจันทนิมิต
26. นายคเชนทร กิตติธาดา (แทน) ประธานหอการคาจังหวัดจันทบุรี
27. นายกองพล อินทนิล
(แทน) ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดจันทบุรี
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28. นางเจตนา กีรติโภฌานันท ผูแทนภาคประชาสังคมอําเภอเมืองจันทบุรี
29. นายโสภณ เอ็งสุวรรณ ผูแทนภาคประชาสังคมอําเภอนายายอาม
30. นายพุทธไนย ตันมณี
ผูแทนภาคประชาสังคมอําเภอแกงหางแมว
31. นางยุพิน ขยันกิจ
ผูแทนภาคประชาสังคมอําเภอทาใหม
32. นายณัฐสิญจ ศรีพงษ
ผูแทนภาคประชาสังคมอําเภอแหลมสิงห
33. นายเกียรติศักดิ์ เพิ่มพูน
(แทน) ผูแทนภาคประชาสังคมอําเภอโปงน้ํารอน
34. นางเยาวเรศ บัวหลวง
ผูแทนภาคประชาสังคมอําเภอเขาคิชฌกูฏ
35. นายฤหัส ไชยศักดิ์ หัวหนาสํานักงานจังหวัดจันทบุรี
เลขานุการ
36. นางชณิตา นามวงษ ผูอํานวยการกลุมงานยุทธศาสตรและขอมูลเพื่อการ
พัฒนาจังหวัด และ รกน. ผูอํานวยการกลุมงานบริหาร
ทรัพยากรบุคคล สนจ.จบ.
ผูชวยเลขานุการ
37. นายภิชาติ โพธิ์บาทะ ผูอํานวยการกลุมงานอํานวยการ และ รกน.ผูอํานวยการ
กลุมงานศูนยดํารงธรรมจังหวัด
ผูชวยเลขานุการ
38. นายยิ่งพันธ วิจิตรโกสุม หัวหนาหนวยตรวจสอบภายในจังหวัด
จันทบุรี
ผูชวยเลขานุการ
คณะกรรมการ ก.บ.จ. ผูไมมาประชุม จํานวน ๘ คน
1. นายวิวัฒน มหาผลศิริกุล
รองผูวาราชการจังหวัดจันทบุรี ติดราชการ
2. นายบุญชวย นอยสันเทียะ รองผูวาราชการจังหวัดจันทบุรี ติดราชการ
3. รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี
4. นายกเทศมนตรีเมืองทาใหม
5. ประธานชมรมองคการบริหารสวนตําบลจังหวัดจันทบุรี
6. นางปทิตตา สรวงทาไม ผูแทนภาคประชาสังคมอําเภอมะขาม
7. นางนัยนา รุงปรวัฒน
ผูแทนภาคประชาสังคมอําเภอขลุง
8. นายสุชิน กระจางศรี ผูแทนภาคประชาสังคมอําเภอสอยดาว
ผูเขารวมประชุม จํานวน ๑7 คน
1. นายธีรยุทธ จันทรดิษฐวงษ
2. นายอวิรุทธิ์ วรกิตติ์ไพศาล
3. นายถิรยุต ศรีสุเทพ
4. นายปยะ สมัครพงศ
5. นายเกรียงศักดิ์ ประกอบศรี
6. นายสมชาย ลี้วงศกร

ผูอํานวยการศูนยปองกันและบรรเทาสาธารภัย เขต 17
จันทบุรี
หัวหนาสํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด
จันทบุรี
ผูอํานวยการโครงการชลประทานจันทบุรี
เกษตรจังหวัดจันทบุรี
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดจันทบุรี
นายอําเภอเมืองจันทบุรี
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7. นายณัฐพงษ ศิริบุญ
8. นายฐิติเทพ บุณยรัตพันธุ
9. นายวิทยา ชพานนท
10. นายปฏิณญา พาณิชอัตรา
11. นายพีรณัฐ รัตนวรโอภาส
12. นายวีระ พวงภู
13. นายปกครอง บุญชูสกุล
14. นายขวัฒน ฉมังลาภ
15. นายเรืองฤทธิ์ ประกอบธรรม
16. นายวิเชียร ศิริสุวรรณคูหา
17. น.ส.ฐานิตา รามันจิตร

นายอําเภอขลุง
นายอําเภอทาใหม
นายอําเภอนายายอาม
นายอําเภอแหลมสิงห
นายอําเภอโปงน้ํารอน
นายอําเภอมะขาม
นายอําเภอแกงหางแมว
(แทน) นายอําเภอสอยดาว
นายอําเภอเขาคิชฌกูฏ
(แทน) ผูอํานวยการสํานักงานทรัพยากรน้ํา ภาค 6
พนักงานวิเคราะหนโยบายและแผนสํานักงานจังหวัดจันทบุรี

เริ่มประชุมเวลา 10.00 น.
เมื่อคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) จังหวัดจันทบุรี มาครบ
องคประชุมแลว ประธานไดกลาวเปดการประชุม และดําเนินการตามระเบียบวาระ
การประชุม ดังนี้
ระเบียบวาระที่ 1

เรือ่ งประธานแจงทีป่ ระชุมทราบ
ดวยมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๒ อนุมัติในหลักการ
ใหกระทรวงมหาดไทยใชจายงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
งบกลาง รายการเงินสํารองจายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจําเปนภายในกรอบวงเงิน 1๕,๘๐๐
ลานบาท ในการปองกัน แกไข และบรรเทาปญหาความเดือนรอนของประชาชนในพื้นที่
อันเนื่องมาจากปญหาภัยแลงและอุทกภัยในจังหวัด แยกเปนสําหรับ ๗๔ จังหวัด จังหวัด
ละ ๒๐๐ บาท และสําหรับจังหวัดสุรินทร และจังหวัดบุรีรัมย จังหวัดละ ๕๐๐ ลานบาท
ในวันนี้เปนวันประชุมคณะกรมการจังหวัด ผมในฐานะประธานกรรมการบริหาร
งานจังหวัดแบบูรณาการ จึงถือโอกาสเชิญคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ
และสวนราชการทุกสวนราชการ หนวยงานรัฐวิสาหกิจทุกแหง และอําเภอทุกอําเภอ
ที่เสนอแผนงาน/โครงการตาม (ราง) แนวทางการปฏิบัติการแกไขและบรรเทาปญหา
ความเดือดรอนของประชาชนในพื้นที่อันเนื่องมาจากปญหาภัยแลงและอุทกภัยในจังหวัด
เพื่อรวมพิจารณากลั่นกรองโครงการฯ ใหเปนไปตามหลักเกณฑ เหตุผลความจําเปน และ
กรอบระยะเวลาดําเนินการในวันนี้

มติที่ประชุม

รับทราบ
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ระเบียบวาระที่ 2

เรื่องรับรองรายงานการประชุม
ตามที่จังหวัดจันทบุรีไดจัดประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัด
แบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) จังหวัดจันทบุรี ครั้งที่ 5/๒๕62 เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2562
ณ หองประชุม 2 ศาลากลางจังหวัดจันทบุรี นั้น
ฝายเลขานุการฯ ไดจัดทํารายงานการประชุม ก.บ.จ.
ดังกลาวเสร็จเรียบรอย
แลว จํานวน 13 หนา และไดแจงใหคณะกรรมการตรวจสอบความถูกตองและ
รับรองรายงานการประชุมแลว ซึ่งไมปรากฎวามีคณะกรรมการทานใดขอแกไขรายงาน
การประชุมแตอยางใด
จึงเรียนที่ประชุมเพื่อโปรดทราบ

มติที่ประชุม

รับรองรายงานการประชุม ก.บ.จ. ครั้งที่ 5/2562 เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2562

ระเบียบวาระที่ ๓

เรื่องเพื่อทราบ
แนวทาง การแกไขและบรรเทาปญหาความเดือดรอนของประชาชนในพื้นที่
อันเนื่องมาจากปญหาภัยแลงและอุทกภัยในจังหวัด
1. มติ คณะรัฐมน ตรีเ มื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2562 ได มอบหมายให กระทรวง
มหาดไทยเปนเจาภาพหลักรับไปบูรณาการรวมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และหนวยงานที่เกี่ยวของ จัดเตรียมมาตรการแผนงาน
โครงการตางๆ ที่มีความพรอมและสามารถดําเนินการไดอยางรวดเร็ว เพื่อแกไขและบรรเทา
ปญหาความเดือดรอนของประชาชนในจังหวัดตาง ๆ โดยใหหารือรายละเอียดเกี่ยวกับ
งบประมาณคาใชจายกับสํานักงบประมาณ และใหนําเสนอคณะรัฐมนตรีโดยดวน
2. กระทรวงมหาดไทยจึงใหจังหวัดบูรณาการรวมกับสวนราชการในจังหวัด
และหนวยงานที่เกี่ยวของในระดับพื้นที่ เตรียมดําเนินการเสนอแผนงาน/โครงการตาม
รางแนวทางการปฏิบัติการแกไขและบรรเทาปญหาความเดือดรอนของประชาชนในพื้นที่
อันเนื่องมาจากปญหาภัยแลงและอุทกภัยในจังหวัด โดยมีหลักเกณฑและแนวทางในการ
จัดทําและกลั่นกรองโครงการสรุปได ดังนี้
(1) ลักษณะของโครงการ คือ การแกไขปญหาการจัดการน้ําเพื่อ
การเกษตร การแกไขปญหาการจัดการเพื่ออุปโภคบริโภค การแกไขปญหาการรักษาระบบ
นิเวศ การสรางอาชีพ สรางรายได และจางแรงงาน และการบรรเทาความเดือดรอนของ
ประชาชนที่ไดรับผลกระทบจากภัยแลงและอุทกภัย
(2) เงื่อนไขในการเสนอโครงการ
(2.1) เปนโครงการอันเนื่องมาจากปญหาภัยแลงและปญหา
อุทกภัยในจังหวัดที่สามารถแกไขปญหาความเดือดรอนของประชาชนในพื้นที่โดยตรง
อาทิ เกี่ยวกับการสรางอาชีพ รายได การจางแรงงานตลอดจนการซอมแซม ปรับปรุง
พัฒนาแหลงน้ํา การขุดเจาะ เปาลางบอบาดาล ระบบสงน้ําระบบประปา
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(2.2)

โครงการจะตองมีความพรอมในเรื่องตาง ๆ ดังนี้
(2.2.1) สถานที่ดําเนินการตองมีเอกสารการอนุญาต/
อนุมัติ ตามกฎหมาย/ระเบียบขอบังคับที่เกี่ยวของใหใชพื้นที่จากหนวยงานที่รับผิดชอบ
(2.2.2) แบบรูปรายการ มีประมาณราคาคากอสราง
(ปร.๔ ปร.๕)
(2.2.
3) ไมมีขอทักทวงจากประชาชนในพื้นที่
(2
.3) หามนํางบประมาณมาใชจายในลักษณะ ดังตอไปนี้
(2.3.๑) การจัดซื้อครุภัณฑ เวนแต เปนการจัดซื้อครุภัณฑ
จําเปนเพื่อประกอบโครงการ
(๒.3.2 ) การจัดประชุม ฝกอบรมสัมมนา ศึกษาดูงาน
จัดนิทรรศการ
(2.๓.3) การเบิกจายเปนคาสาธารณูปโภค
(2.3.๔) คาเบี้ยเลี้ยง คาอาหารทําการนอกเวลา คาใชจายใน
การเดินทางไปราชการ
(2.4) ไมเปนโครงการที่ซ้ําซอนแผนงานโครงการ/กิจกรรม ของ
สวนราชการ/หนวยงาน/องคกรปกครองสวนทองถิ่น ที่ดําเนินการในพื้นที่
ในปงบประมาณ พ.ศ. 256๒ หรือที่ไดตั้งงบประมาณไวเพื่อจะดําเนินการในพื้นที่
ในปงบประมาณ พ.ศ. 256๓
(3) แนวทางในการกลั่นกรองโครงการ
(3.1) หนวยงานในจังหวัดจัดทําโครงการแกไขและบรรเทาปญหา
ความเดือดรอนของประชาชนในพื้นที่อันเนื่องมาจากปญหาภัยแลงและอุทกภัยในจังหวัด
เสนอตอคณะกรรมการบริหารจังหวัดแบบบูรณาการ (กบจ.)
(3.2) กบจ . ดําเนินการพิจารณากลั่นกรองโครงการฯ
ใหเปนไปตามหลักเกณฑ เหตุผลความจําเปน และกรอบระยะเวลาดําเนินการ โดยให
หัวหนาสํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดทําหนาที่สนับสนุนฝาย
เลขานุการ และมีหนวยงานที่เสนอคําขอรวมเขาประชุมฯ
(3.3) จังหวัดในฐานะสวนราชการตามกฎหมายวาดวยวิธีการ
งบประมาณ เสนอแผนงาน/โครงการแลวเสนอกองจัดทํางบประมาณเขตพื้นที่ ๑๘ เขต
(CBO) พิจารณา
๓. มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๒ อนุมัติในหลักการ
ใหกระทรวงมหาดไทยใชจายงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
งบกลาง รายการเงินสํารองจายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจําเปนภายในกรอบวงเงิน 1๕,๘๐๐
ลานบาท ในการปองกัน แกไข และบรรเทาปญหาความเดือนรอนของประชาชนในพื้นที่
อันเนื่องมาจากปญหาภัยแลงและอุทกภัยในจังหวัด แยกเปนสําหรับ ๗๔ จังหวัด จังหวัด
ละ ๒๐๐ บาท และสําหรับจังหวัดสุรินทร และจังหวัดบุรีรัมย จังหวัดละ ๕๐๐ ลานบาท
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จึงเรียน

มาเพื่อโปรดทราบ

มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 4

เรื่องเพื่อพิจารณา
การพิจารณากลั่นกรองแผนงาน/โครงการแกไขและบรรเทาปญหาความเดือดรอน
ของประชาชน ในพื้นที่อันเนื่องมาจากปญหาภัยแลงและอุทกภัยในจังหวัด
ตนเรื่อง
จังหวัดจันทบุรีไดแจงสวนราชการทุกสวนราชการ หนวยงานรัฐวิสาหกิจทุกแหง
และอําเภอทุกอําเภอ เสนอแผนงาน/โครงการตาม (ราง) แนวทางการปฏิบัติการแกไข
และบรรเทาปญหาความเดือดรอนของประชาชนในพื้นที่อันเนื่องมาจากปญหาภัยแลง
และอุทกภัยในจังหวัด สงใหสํานักงานจังหวัดจันทบุรี ภายในวันที่ 28 สิงหาคม 2562
ขอเท็จจริง
ฝายเลขานุการไดรวบรวมคําของบประมาณ โครงการตาม (ราง) แนวทางการ
ปฏิบัติการแกไขและบรรเทาปญหาความเดือดรอนของประชาชนในพื้นที่อันเนื่องมาจาก
ปญหาภัยแลงและอุทกภัยในจังหวัด จากสวนราชการ หนวยงานรัฐวิสาหกิจ และอําเภอ
เรียบรอยแลว จํานวน 342 โครงการ งบประมาณ 388,765,555.33 บาท ดังนี้
ลักษณะโครงการ
จํานวน
งบประมาณ
1. การแกไขปญหาการจัดการน้ําเพื่อการเกษตร 145
140,638,674
๒. การแกไขปญหาการจัดการเพื่ออุปโภคบริโภค 57
69,444,454
3. การแกไขปญหา การรักษาระบบนิเวศ
5
11,972,000
4. การสรางอาชีพ สรางรายได และจางแรงงาน
48
13,624,825
5. การบรรเทาความเดือดรอนของประชาชนที่
87 153,085,602.33
ไดรับผลกระทบจากภัยแลงและอุทกภัย
รวม
342 388,765,555.33
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ

ประธาน

งบประมาณที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติในครั้งนี้ เปนงบประมาณของรัฐบาลที่มีวัตถุประสงค
เพื่อปองกันและแกไขปญหาความเดือดรอนใหกับประชาชนที่ไดรับผลกระทบจากปญหา
ภัยแลงและอุทกภัย ดังนั้น การเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณ โครงการแกไขและ
บรรเทาปญหาความเดือดรอนของประชาชนในพื้นที่อันเนื่องมาจากปญหาภัยแลงและ
อุทกภัยในจังหวัด ขอใหทุกสวนราชการยึดปญหาขอเท็จจริงในพื้นที่และแกไขปญหา
ดังกลาว เพื่อประโยชนแกพี่นองประชาชนอยางแทจริง ซึ่งในวันนี้จังหวัดจันทบุรี
มีโครงการที่จะเสนอขอรับงบประมาณมากกวากรอบวงเงิน 200 ลานบาท ดังนั้น
ในการกลั่นกรองแผนงาน/โครงการฯ จะตองเนนที่มีความพรอมในการดําเนินการ ไดแก
ความพรอมของพื้นที่ดําเนินการ ไมมีปญหาดานมวลชน มีแบบรูปรายการ ประมาณราคา
คากอสราง (ปร.4ปร.5) และที่สําคัญตองสามารถดําเนินการไดทันทีเมื่อไดรับการจัดสรร
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งบประมาณ ทั้งนี้ จังหวัดจันทบุรีจะเสนอโครงการที่มีความพรอมตามหลักเกณฑและ
เงื่อนไขตามแนวทางที่กระทรวงกําหนด
นายพงษพฒ
ั น
วงศตระกูล
รองผูวาราชการ
จังหวัดจันทบุรี

ขออนุญาตแจงเพิ่มเติมวา ไดรับการประสานจากสํานักงบประมาณวา กรณีพื้นที่ดําเนิน
โครงการอยูในความรับผิดชอบของ อปท. ใหมีหนังสือยืนยันความจําเปนและ
ความตองการของประชาชนในพื้นที่ และ อปท. มีความตองการใหสวนราชการที่มี
ภารกิจหนาที่นั้นๆ สนับสนุนการดําเนินงาน เนื่องจากเปนโครงการที่เกินศัยภาพของ
อปท. ทั้งนี้ ในสวนของรูปแบบหรือรายละเอียดตางๆ จังหวัดจะมอบหมายใหสํานักงาน
จังหวัด โดยกลุมงานยุทธศาสตรและขอมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัดประสานงานผานอําเภอ
ทุกอําเภอตอไป

เลขานุการ

จังหวัดจันทบุรีไดรับกรอบวงเงินงบประมาณ ๒๐๐ ลานบาท โดยจังหวัดจะตองสงคําขอ
งบประมาณแผนงาน/โครงการ ตามแบบที่กําหนดไวในแนวทางปฏิบัติฯ พรอมรายงาน
การประชุม ก.บ.จ. ใหกองจัดทํางบประมาณเขตพื้นที่ ( CBO) ภายในวันที่ ๕ กันยายน
๒๕๖๒ โดยกองจัดทํางบประมาณเขตพื้นที่ฯ จะพิจารณาอนุมัติแผนงาน/โครงการ
ระหวางวันที่ ๖ - ๑๑ กันยายน ๒๕๖๒ และเมื่อไดรับอนุมัติแลว จังหวัดตองเตรียมความ
พรอมในการจัดซื้อจัดจางตามระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวของ ซึ่งในขั้นตอนการจัดซื้อ
จัดจางใหกําหนดเงื่อนไขใหมีการลงนามในสัญญาเมื่อไดรับการจัดสรรงบประมาณ
ทั้งนี้ งบลงทุนจะตองดําเนินการกอหนี้ผูกพันใหแลวเสร็จภายในวันที่ ๓๐ กันยายน
๒๕๖๒ และงบดําเนินงานจะตองกอหนี้ผูกพันและเบิกจายใหแลวเสร็จภายในวันที่
๓๐ กันยายน ๒๕๖๒
ประกอบกับจังหวัดไดรับการประสานจากสวนราชการที่มีหนาที่ในการจัดทําระบบ
ประปา การวางทอปองกันและแกไขปญหาอุทกภัย การเจาะบอบาดาล วา เนื่องจาก
มีขอจํากัดในเรื่องกําลังคน และกรอบระยะเวลาในการดําเนินการ ทําใหไมสามารถรับ
เปนหนวยดําเนินการโครงการแกไขปญหาความเดือดรอนของประชาชนฯ ไดในทุกพื้นที่
ทุกโครงการ เชนเดียวกับองคกรปกครองสวนทองถิ่น ซึ่งมีขอจํากัดในเรื่องของ
งบประมาณ แตเพื่อใหปญหาความเดือดรอนของประชาชนไดรับการแกไข
จึงเห็นควรมอบหมายใหอําเภอเปนหนวยดําเนินโครงการแทน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

มติที่ประชุม

คณะกรรมการ ก.บ.จ. ไดพิจารณาแลวเห็นวา โครงการดังกลาวมีวัตถุประสงคเพื่อ
ปองกันและแกไขปญหาความเดือดรอนใหกับประชาชนที่ไดรับผลกระทบจากปญหา
ภัยแลงและอุทกภัย ดังนั้น เพื่อใหการเสนอแผนงาน/โครงการเปนไปตามปญหาหรือ
ขอเท็จจริงในพื้นที่ และแกไขปญหาใหกับประชาชนไดอยางมีประสิทธิภาพ จึงมีมติ ดังนี้
1. อนุมัติเห็นชอบในหลักการใหนําเสนอโครงการที่สวนราชการ หนวยงานรัฐวิสาหกิจ
และอําเภอ เสนอมา โดยมีเงื่อนไขวา โครงการที่จะไดรับการเสนอใหสํานักงบประมาณ
พิจารณาจัดสรรงบประมาณนั้นจะตองเปนโครงการที่มีวัถุประสงคเพื่อแกไขปญหาความ
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เดือดรอนของประชาชนอันเนื่องมากจากภัยแลงและ/หรืออุทกภัย และเปนไปตามกรอบ
แนวทางการจัดทําโครงการ
2. เห็นชอบใหแตงตั้งคณะทํางานกลั่นกรองโครงการฯ ประกอบดวย หัวหนา
สํานักงานจังหวัด หัวหนาสํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัด เจาพนักงาน
ที่ดินจังหวัด ผูแทนศูนยปองกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 17 ผูแทนผูอํานวยการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัด ผูแทน โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด ผูแ ทน
ผูอํานวยการโครงการชลประทาน ผูแ ทนผูอํานวยการแขวงทางหลวง ผูแ ทนผูอํานวยการ
แขวงทางหลวงชนบท และผูแทนผูอํานวยการสํานักงานเจาทาภูมิภาคสาขา โดยให
พิจารณากลั่นกรองโครงการตามขอ 1 แลวเสนอใหจังหวัด และมอบหมายให
ฝายเลขานุการนําเสนอใหผูวาราชการจังหวัดพิจารณาใหความเห็นชอบ เพื่อสงใหสํานัก
งบประมาณพิจารณาจัดสรรงบประมาณตอไป
3. ตามที่ จังหวัดไดรับการประสานจากสวนราชการที่มีหนาที่ในการจัดทําระบบ
ประปา การวางทอปองกันและแกไขปญหาอุทกภัย การเจาะบอบาดาล วา เนื่องจาก
มีขอจํากัดในเรื่องกําลังคน และกรอบระยะเวลาในการดําเนินการ ทําใหไมสามารถรับ
เปนหนวยดําเนินการโครงการแกไขปญหาความเดือดรอนของประชาชนฯ ไดในทุกพื้นที่
ทุกโครงการ เชนเดียวกับองคกรปกครองสวนทองถิ่น ซึ่งมีขอจํากัดในเรื่องของ
งบประมาณ แตเพื่อใหปญหาความเดือดรอนของประชาชนไดรับการแกไข
จึงเห็นชอบมอบหมายใหอําเภอเปนหนวยดําเนินโครงการแทน
4. เห็นชอบใหบรรจุโครงการที่ไดสงใหสํานักงบประมาณพิจารณาลงในแผนพัฒนา
จังหวัดจันทบุรี พ.ศ. 2561- 2565 เพื่อใหสํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมภาคกลาง นําเสนอใหคณะอนุกรรมการบูรณาการนโยบายพัฒนาภาคตะวันออก
(ก.บ.ภ.ภาคตะวันออก) พิจารณาใหความเห็นชอบตอไป
ระเบียบวาระที่ 5
นายณัฐสิญจ ศรีพงษ
ผูแทน
ภาคประช าสังคม
อําเภอแหลมสิงห

เรื่องอื่น ๆ
ขอสนับสนุนการแกไขปญหาประปาในพื้นที่อําเภอขลุง และอําเภอแหลมสิงห
หากงบประมาณโครงการนี้สามารถที่จะบรรเทาปญหาในเรื่องน้ําเพื่อการบริโภคให
ประชาชนพื้นที่ดังกลาวได

เลิกประชุม

11.30 น.

(นางสาวฐานิตา รามันจิตร)
พนักงานวิเคราะหนโยบายและแผน
ผูจดรายงานการประชุม

(นางชณิตา นามวงษ)
ผูอํานวยการกลุมงานยุทธศาสตรและขอมูล
เพื่อการพัฒนาจังหวัด
ผูตรวจรายงานการประชุม
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