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รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.)
จังหวัดจันทบุรี
ครั้งที่ 5/2562
ในวันจันทรที่ 5 สิงหาคม 2562 เวลา 09.30 น.
ณ หองประชุม 2 ศาลากลางจังหวัดจันทบุรี
----------------------------------คณะกรรมการ ก.บ.จ. ผูเขาประชุม จํานวน 36 คน
1. นายพงษพัฒน วงศตระกูล รองผูวาราชการจังหวัดจันทบุรี
ประธาน
2. นายวิวัฒน มหาผลศิริกุล
รองผูวาราชการจังหวัดจันทบุรี
3. นายจักรกฤษณ ธนะนพรัตน (แทน) ปลัดจังหวัดจันทบุรี
4. น.อ.ชุมพล บัณฑิตไทย (แทน) รองผูอํานวยการรักษาความมั่นคงภายใน
จังหวัดจันทบุรี (ฝายทหาร)
5. ร.ท.มนตรี นันทานนท
ผูแทนผูบัญชาการปองกันชายแดนจันทบุรีและตราด
6. พ.ต.ท.หญิง จันทนีย โพธิกิจ (แทน) ผูบังคับการตํารวจภูธรจังหวัดจันทบุรี
7. นางยุพเยาว วิศพรรณ (แทน) นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี
8. น.ส.นิพัทธา จันยอง พาณิชยจังหวัดจันทบุรี
9. นายกิติศักดิ์ ชัยสิทธิ์วาธิน (แทน) ศึกษาธิการจังหวัดจันทบุรี
10. นายสุวรรณ เจริญพร โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดจันทบุรี
11. พ.จ.อ.สมชาย กลิ่นแจม (แทน) ทองถิ่นจังหวัดจันทบุรี
12. พ.อ.อ.โอภาส ภาคการ (แทน) พัฒนาการจังหวัดจันทบุรี
13. นางลาวัลย พันธุนิล
คลังจังหวัดจันทบุรี
14. น.ส.ภาวนา พรรณศิริ
(แทน) เกษตรและสหกรณจังหวัดจันทบุรี
15. นางดวงเดือน สดแสงจันทร ทองเที่ยวและกีฬาจังหวัดจันทบุรี
16. น.ส.ธมน สัตยธรรม (แทน) ผูอํานวยการสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอมจังหวัดจันทบุรี
17. นายวิรัตน ภูวรรณ (แทน) ผูจัดการการไฟฟาสวนภูมิภาคจังหวัดจันทบุรี
18. ดร.ปรียนันท สิทธิจินดาร (แทน)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี
19. น.ส.พัณณชุดา ใจคํา (แทน) นายกองคการบริหารสวนจังหวัดจันทบุรี
20. นายนริศ กิจอุดม ประธานชมรมองคการบริหารสวนตําบลจังหวัดจันทบุรี
21. นายสมพงษ ภิรมยชม
(แทน) นายกเทศมนตรีเมืองจันทบุรี
22. นายวันชัย ทรงพลอย (แทน) นายกเทศมนตรีเมืองขลุง
23. น.ส.แกวมณี รัตนศักดิ์มณีกุล (แทน) นายกเทศมนตรีเมืองทาชาง
24. น.ส.ขจีรัตน เจตนานุรักษ
(แทน) นายกเทศมนตรีเมืองจันทนิมิต
25. นายชานนท นิธิเมธาวี (แทน) ประธานหอการคาจังหวัดจันทบุรี
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26. นางเจตนา กีรติโภฌานันท ผูแทนภาคประชาสังคมอําเภอเมืองจันทบุรี
27. นายพุทธไนย ตันมณี ผูแทนภาคประชาสังคมอําเภอแกงหางแมว
28. นางยุพิน ขยันกิจ ผูแทนภาคประชาสังคมอําเภอทาใหม
29. นายณัฐสิญจ ศรีพงษ ผูแทนภาคประชาสังคมอําเภอแหลมสิงห
30. นายสุชิน กระจางศรี ผูแทนภาคประชาสังคมอําเภอสอยดาว
31. นางเยาวเรศ บัวหลวง
ผูแทนภาคประชาสังคมอําเภอเขาคิชฌกูฏ
32. นายฤหัส ไชยศักดิ์ หัวหนาสํานักงานจังหวัดจันทบุรี
เลขานุการ
33. นางชณิตา นามวงษ ผูอํานวยการกลุมงานยุทธศาสตรและขอมูลเพื่อการ
พัฒนาจังหวัด และรักษาการในตําแหนงผูอํานวยการ
กลุมงานบริหารทรัพยากรบุคคล สนจ.จบ. ผูชวยเลขานุการ
34. นายภิชาติ โพธิ์บาทะ ผูอํานวยการกลุมงานอํานวยการ สนจ.จบ. ผูชวยเลขานุการ
35. นางสายชล แสงโชติ (แทน) ผูอํานวยการกลุมงานศูนยดํารงธรรมจังหวัดจันทบุรี
สนจ.จบ. ผูชวยเลขานุการ
36. นายยิ่งพันธ วิจิตรโกสุม หัวหนาหนวยตรวจสอบภายในจังหวัดจันทบุรี
ผูชวยเลขานุการ
คณะกรรมการ ก.บ.จ. ผูไมมาประชุม จํานวน 11 คน
1. นายวิทูรัช ศรีนาม
ผูวาราชการจังหวัดจันทบุรี
ติดราชการ
2. นายบุญชวย นอยสันเทียะ รองผูวาราชการจังหวัดจันทบุรี ติดราชการ
3. ผูจัดการการประปาสวนภูมิภาคสาขาจันทบุรี
4. รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี
5. ประธานสันนิบาตเทศบาลจังหวัดจันทบุรี
6. นายกเทศมนตรีเมืองทาใหม
7. ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดจันทบุรี
8.
นายโสภณ เอ็งสุวรรณ ผูแทนภาคประชาสังคมอําเภอนายายอาม
9. นางปทิตตา สรวงทาไม ผูแทนภาคประชาสังคมอําเภอมะขาม
10. นางนัยนา รุงปรวัฒน ผูแทนภาคประชาสังคมอําเภอขลุง
11. ดร.รัฐวิทย ตั้งเกียรติพชร
ผูแทนภาคประชาสังคมอําเภอโปงน้ํารอน
ผูเขารวมประชุม จํานวน 6 คน
1. นายคมกฤต ดีจังวิภาต ผูอํานวยการแขวงทางหลวงจันทบุรี
2. นางพนมพร ศรีชุมพล แขวงทางหลวงจันทบุรี
3. นายวรพล แกววิชิต แขวงทางหลวงชนบทจันทบุรี
4. นายมานิต นาคเจือทอง สํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดจันทบุรี
5. น.ส.ฐานิตา รามันจิตร สํานักงานจังหวัดจันทบุรี
6. น.ส.ประภาส สีหานอก
สํานักงานจังหวัดจันทบุรี
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เริ่มประชุมเวลา 09.30 น.
เมื่อคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) จังหวัดจันทบุรี มาครบ
องคประชุมแลว ประธานไดกลาวเปดการประชุม และดําเนินการตามระเบียบวาระ
การประชุม ดังนี้
ระเบียบวาระที่ 1

เรือ่ งประธานแจงทีป่ ระชุมทราบ
เนื่องดวยทานผูวาราชการจังหวัดจันทบุรี ติดราชการ จึงมอบหมายใหผม
นายพงศพัฒน วงศตระกูล รองผูวาราชการจังหวัดจันทบุรี เปนประธานการประชุม
คณะกรรมการ ก.บ.จ. ในวันนี้
ตามที่จังหวัดจันทบุรีไดเชิญหนวยดําเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจําป
พ.ศ. ๒๕๖๓ ของจังหวัดจันทบุรี เขารวม ประชุมชี้แจงการจัดทําคําของบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 จากสํานักงบประมาณ ผานระบบวีดีทัศนทางไกล ( Video
Conference) เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2562 ณ หองประชุม ๔ ศาลากลางจังหวัดจันทบุรี
ประกอบกับกองจัดทํางบประมาณเขตพื้นที่ 3 (ปราจีนบุรี) ไดเชิญสํานักงานจังหวัดจันทบุรี
(ฝายเลขานุการ) เขารวมประชุม เพื่อชี้แจงและทําความเขาใจการจัดทําคําของบประมาณ
รายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 เมื่อวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๒ ณ หองประชุมศูนย
เรียนรู ศาลากลางจังหวัดปราจีนบุรี จังหวัดจันทบุรีจึงไดจัดการประชุมคณะกรรมการ ก.บ.จ.
ในวันนี้ เพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบในการทบทวนแผนพัฒนาจังหวัด ฉบับทบทวน (พ.ศ.
2561 - 2565) และการปรับปรุงคําขอแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ.
2563 ของจังหวัด จันทบุรี และกลุมจังหวัดภาคตะวันออก ๒ (ในสวนของจังหวัดจันทบุรี)
ในวันนี้

มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2

เรื่องรับรองรายงานการประชุม
ตามที่จังหวัดจันทบุรีไดจัดประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ
(ก.บ.จ.) จังหวัดจันทบุรี ครั้งที่ 4/๒๕62 เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2562 ณ หองประชุม
4 ศาลากลางจังหวัดจันทบุรี นั้น
ฝายเลขานุการฯ ไดจัดทํารายงานการประชุม ก.บ.จ. ดังกลาวเสร็จเรียบรอยแลว
จํานวน 14 หนา และไดแจงใหคณะกรรมการตรวจสอบความถูกตองและรับรองรายงานการ
ประชุมแลว ซึ่งไมปรากฏวามีคณะกรรมการทานใดขอแกไขรายงานการประชุมแตอยางใด
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณารับรองรายงานการประชุม

มติที่ประชุม

รับรองรายงานการประชุมฯ ครั้งที่ 4/2562 เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2562
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ระเบียบวาระที่ 3
เลขานุการ

เรื่องเพื่อทราบ
๓.1 คําของบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563
1. กรอบการจัดสรรงบพัฒนาจังหวัดจันทบุรี 189.4591 ลานบาท งบบริหาร
จัดการของจังหวัด 9.0000 ลานบาท รวมเปน 198.4591 ลานบาท
โดยให
จังหวัดเสนอโครงการไดไมเกิน 2 เทา ของกรอบการจัดสรรงบประมาณ
(396.9182 ลานบาท) หากเสนอเกินกรอบดังกลาว จะพิจารณาตามลําดับ
ความสําคัญของโครงการเฉพาะที่อยูในกรอบวงเงินงบประมาณ 2 เทา เทานั้น
2. คณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) จังหวัดจันทบุรีไดมี
มติในการประชุม ครั้งที่ 7/2561 เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2561 เห็นชอบใหเสนอ
โครงการตามรางแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 จํานวน 18
โครงการ 109 กิจกรรม งบประมาณ 389,694,500 บาท
ประเด็นการพัฒนา
1 . สงเสริมการผลิตสินคาเกษตรใหได
มาตรฐานสากลและขยายฐานการตลาดนานาชาติ
๒. สรางเสริมและยกระดับการคา การลงทุน
การทองเที่ยว และอุตสาหกรรมอัญมณีแล
ะ
เครื่องประดับ สูเศรษฐกิจมูลคาสูง
3. พัฒนาคุณภาพชีวิต และเสริมสรางความมั่นคง
ปลอดภัยตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
4. พัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากร ธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอมอยางสมดุลและยั่งยืน
5. คาใชจายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ
รวม

มติที่ประชุม
เลขานุการ

จํานวน
โครงการ/กิจกรรม
5 โครงการ
51 กิจกรรม
6 โครงการ
37 กิจกรรม
4 โครงการ
15 กิจกรรม
2 โครงการ
6 กิจกรรม
18 โครงการ
109 กิจกรรม

งบประมาณ
190,811,300
139,810,800
38,873,400
11,199,000
9,000,000
389,694,500

จึงเรียน
มาเพื่อโปรดทราบ
รับทราบกรอบการจัดสรรงบประมาณของจังหวัดจันทบุรี
3.2 ปฏิทินงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 และ
หลักเกณฑการปรับปรุงคําขอตั้งงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.
2563
สํานักงบประมาณ ไดจัด ประชุมชี้แจงการจัดทําคําของบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ผานระบบวีดีทัศนทางไกล ( Video Conference)
เมื่อวัน ที่ 31 กรกฎาคม 2562 เพื่อชี้แจงและทําความเขาใจการจัดทําคําขอ
งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยสรุปไดดังนี้

5
1. ดวยคณะรัฐมนตรีไดมีมติเมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2562 เห็นชอบการ
ปรับปรุงปฏิทินงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 และหลักเกณฑ
การปรับปรุงคําขอตั้งงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563
2. หลักเกณฑการปรับปรุง คําขอตั้งงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2563 ไดกําหนดใหงบประมาณรายจายของจังหวัดและกลุมจังหวัด ใหปฏิบัติตาม
พระราชกฤษฎีกาวาดวยการบริหารงานจังหวัดและกลุมจังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ. ๒๕๕๑
และระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการบริหารงานเชิงพื้นที่แบบบูรณาการ พ.ศ.
๒๕๖๐ โดยไมซ้ําซอนกับงบประมาณของหนวยรับงบประมาณที่เสนอตั้งในแผนงานอื่น ๆ
งบประมาณรายจายขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ตองเปนแผนงาน/โครงการ
ที่บรรจุอยูในแผนพัฒนาทองถิ่น ซึ่งไดรับความเห็นชอบจากผูบริหารทองถิ่นหรือ
สภาองคการบริหารสวนตําบลแลวแตกรณี ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการ
จัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แกไขเพิ่มเติม และ
หรือเปนภารกิจถายโอนจากสวนกลางไปองคกรปกครองสวนทองถิ่นตามกฎหมายและ
ขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ทั้งนี้ สํานักงบประมาณขอใหจังหวัดทบทวนการจัดทําคําขอตั้งงบประมาณ
รายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 และให ยื่นคําขอตั้งงบประมาณรายจายมายัง
สํานักงบประมาณ โดยผานความเห็นชอบจากรัฐมนตรีเจาสังกัด หรือรัฐมนตรีซึ่ง
กฎหมายกําหนดใหมีหนาที่กํากับหรือควบคุมกิจการของหนวยรับงบประมาณ
พรอมทั้ง บันทึกขอมูลในระบบ e-Budgeting
ใหครบถวน ภายในวันศุกรที่
9 สิงหาคม 2562
มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ 4
เลขานุการ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
รับทราบปฏิทินงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 และหลักเกณฑ
การปรับปรุงคําขอตั้งงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563
เรื่องเพื่อพิจารณา
4.1 การทบทวนแผนพัฒนาจังหวัด ฉบับทบทวน (พ.ศ. 2561 - 2565) และ
การปรับปรุงคําขอแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของจังหวัด
เรื่องเดิม
ตามที่สํานักงบประมาณไดจัดประชุมชี้แจงและทําความเขาใจการ จัดทําคําขอ
งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ผานระบบวีดิทัศนทางไกลของ
กระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2562
ขอเท็จจริง
1. กองจัดทํางบประมาณเขตพื้นที่ 3 (ปราจีนบุรี) ไดเชิญจังหวัดในกลุมจังหวัดภาค
ตะวันออก 2 (จันทบุรี ตราด ปราจีนบุรี นครนายก และสระแกว) ประชุมชี้แจงการ
ทบทวนการจัดทําคําของบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 เมื่อวันที่
1 สิงหาคม 2563 ณ หองประชุมศูนยเรียนรู ศาลากลางจังหวัดปราจีนบุรีโดยขอให
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จังหวัด/กลุมจังหวัด ทบทวนการจัดทําคําของบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2563 ในโครงการงบลงทุนที่เปนกิจกรรมที่ดําเนินการในพื้นที่ขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น และ/หรือดําเนินการในพื้นที่ที่เปนภารกิจถายโอนจากสวนกลางไปองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นตามกฎหมายและขั้นตอนการกระจายอํานาจ จะไมสามารถเสนอตั้ง
คําของบประมาณรายจายของจังหวัดและกลุมจังหวัดไดจึงขอใหจังหวัดและกลุมจังหวัด
ดําเนินการทบทวนและปรับปรุงคําขอตั้งงบประมาณฯ ใหเปนไปตามหลักเกณฑที่กําหนด
2. ฝายเลขานุการตรวจสอบโครงการ/กิจกรรมในโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของจังหวัด ที่ผานความเห็นชอบจาก ก.บ.จ. ในการ
ประชุมครั้งที่ 7/2561 เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2561 แลว ปรากฏวา มีโครงการ/
กิจกรรมที่ดําเนินการในพื้นที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น และ/หรือดําเนินการใน
พื้นที่ที่เปนภารกิจถายโอนจากสวนกลางไปองคกรปกครองสวนทองถิ่นตามกฎหมายและ
ขั้นตอนการกระจายอํานาจ จํานวน 5 โครงการ 57 กิจกรรม งบประมาณรวม
255,084,500 บาท ดังนี้
โครงการ
1. โครงการพัฒนาแหลงน้ําเพื่อการเกษตร
๒. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการขนสงและ
กระจายสินคาทางการเกษตร
3. โครงการปรับปรุงและพัฒนาระบบโครงสราง
พืน้ ฐาน และระบบโลจิสติกสของพืน้ ทีแ่ นวชายแดน
4. โครงการพัฒนาปจจัยโครงสรางพื้นฐานและ
สิ่งอํานวยความสะดวกดานการทองเที่ยวให
เพียงพอและไดมาตรฐานในระดับนานาชาติ
5. โครงการพัฒนาสภาพแวดลอมเมืองสําคัญของ
จังหวัดใหเปนเมืองนาอยูเ อือ้ ตอการขยายตัว
ทางเศรษฐกิจและสังคม
รวม 5 โครงการ

จํานวนกิจกรรม
7 กิจกรรม
34 กิจกรรม

งบประมาณ
16,033,000
158,597,100

7 กิจกรรม

29,876,000

7 กิจกรรม

37,568,400

2 กิจกรรม

13,010,000

57 กิจกรรม

255,084,500

3. ฝายเลขานุการไดประสานใหสวนราชการจัดทํากิจกรรม/รายการ
ตามโครงการดังกลาวขางตนเพิ่มเติม โดยกิจกรรม /รายการ นั้นจะตองตอบสนองความ
ตองการและแกไขปญหาที่สําคัญของจังหวัด และการขับเคลื่อนประเด็นการพัฒนา
จังหวัดที่สอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ แผนระดับชาติ นโยบายรัฐบาล และแผนพัฒนา
ภาค ตามศักยภาพและโอกาสของจังหวัด และจะตองแสดงถึงความพรอมในการ
ดําเนินงาน ความพรอมของพื้นที่ หากตองมีการดําเนินการตามกฎหมาย เชน รายการที่
คณะรัฐมนตรีตองใหความเห็นชอบ ขอกําหนดเกี่ยวกับผังเมือง ขอกําหนด
ดานสิ่งแวดลอม เปนตน จะตองดําเนินการใหครบถวนกอนนําเสนอเขา ก.บ.จ. เรียบรอย
แลว ปรากฏวา
3.1 แขวงทางหลวงจันทบุรี ไดเสนอกิจกรรมตามโครงการในแผนปฏิบัติ
ราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของจังหวัดจันทบุรี เพิ่มเติมจํานวน
11 กิจกรรม งบประมาณรวม 86,398,000 บาท ดังนี้
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โครงการ
จํานวนรายการ
1. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการขนสงและ
3 กิจกรรม
กระจายสินคาทางการเกษตร
2. โครงการปรับปรุงและพัฒนาระบบโครงสราง
3 กิจกรรม
พืน้ ฐาน และระบบโลจิสติกสของพืน้ ทีแ่ นวชายแดน
3. โครงการพัฒนาปจจัยโครงสรางพื้นฐานและ
3 กิจกรรม
สิ่งอํานวยความสะดวกดานการทองเที่ยวให
เพียงพอและไดมาตรฐานในระดับนานาชาติ
4. โครงการเสริมสรางความมั่นคงและความปลอดภัย
2 กิจรรม
ในชีวิตและทรัพยสิน
รวม 4 โครงการ
11 กิจกรรม

งบประมาณ
41,746,000
11,305,000
28,995,000
4,352,000
86,398,000

3.2 แขวงทางหลวงชนบทจันทบุรี ไดเสนอกิจกรรมตามโครงการในแผนปฏิบัติ
ราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของจังหวัดจันทบุรี เพิ่มเติมจํานวน
21 กิจกรรม งบประมาณรวม 223,529,300 บาท ดังนี้
โครงการ
จํานวนกิจกรรม
1. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการขนสงและ
11 กิจกรรม
กระจายสินคาทางการเกษตร
2. โครงการปรับปรุงและพัฒนาระบบโครงสราง
2 กิจกรรม
พืน้ ฐาน และระบบโลจิสติกสของพืน้ ทีแ่ นวชายแดน
3. โครงการพัฒนาปจจัยโครงสรางพื้นฐานและ
7 กิจกรรม
สิ่งอํานวยความสะดวกดานการทองเที่ยวให
เพียงพอและไดมาตรฐานในระดับนานาชาติ
4. โครงการเสริมสรางความมั่นคงและความปลอดภัย
1 กิจกรรม
ในชีวิตและทรัพยสิน
รวม 4 โครงการ
21 กิจกรรม

ผูอํานวยการแขวง
ทางหลวงจันทบุรี

งบประมาณ
148,544,800
12,865,200
56,419,300
5,700,000
223,529,300

แขวงทางหลวงจันทบุรีมีกิจกรรมที่จะขอรับการสนับสนุนงบประมาณโครงการตาม
แผนปฏิบัติราชการประจําป พ.ศ. 2563 ของจังหวัดจันทบุรี ในโครงขายถนนทางหลวง
จํานวน 11 กิจกรรม โดยแบงออกเปน
1. กิจกรรมเสริมผิวทางพาราแอสฟลติกคอนกรีต โดยถนนที่นําเสนอเขาแผน
ในครั้งนี้ มีความจําเปนที่จะตองไดรับการพัฒนาปรับปรุงเสนทาง เนื่องจากสภาพผิว
จราจรเกิดความเสียหายเปนชวงๆ (เปนหลุม/บอ) ซึ่งไดแก ทางหลวงหมายเลข 3409
ตอนชากไทย - ทุงจันดํา อ.เขาคิชฌกูฏ ระยะทางรวม 6.260 กม. ทางหลวงหมายเลข
3249 ตอนเขาไรยา – แพรขาหยั่ง อ.เขาคิชฌกูฏ ระยะทางรวม 5.200 กม. ทางหลวง
หมายเลข 3 (สุขุมวิท) ตอนปาเตียน - บานสิ้ว อ.นายายอาม ระยะทางรวม 1.350 กม.
และทางหลวงหมายเลข 3322 ตอนเขาสุกิม - หวยสะทอน อ.ทาใหม ระยะทางรวม
4.728 กม.
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2. กิจกรรมติดตั้งไฟฟาสองสวาง โดยจุดที่จะทําการติดตั้งไฟฟาแสงสวางที่
นําเสนอเขาแผนในครั้งนี้ จะเนนไปที่จุดเสี่ยงอันตราย ทางรวมทางแยก และ
ทางโคง เพื่ออํานวยความปลอดภัยของเกษตรกร ประชาชน และนักทองเที่ยว ซึ่งไดแก
ทางหลวงหมายเลข 3409 ตอนชากไทย - ทุงจันดํา อ.เขาคิชฌกูฏ จํานวน 120 ตน
ทางหลวงหมายเลข 317 ตอนหนาคาย ตชด. - พังงอน อ.มะขาม จํานวน 33 ตน
ทางหลวงหมายเลข 3405 ตอนบานแหลม – ทุงขนาน อ.โปงน้ํารอน, อ.สอยดาว
จํานวน 120 ตน ทางหลวงหมายเลข 3247 ตอนโปงน้ํารอน - จางวาง อ.โปงน้ํารอน
จํานวน 120 ตน ทางหลวงหมายเลข 3 (สุขุมวิท) ตอน บานสิ้ว - โพธิ์ทอง จํานวน
145 ตน และทางหลวงหมายเลข 3 ตอนปาเตียน - บานสิ้ว จํานวน 33 ตน
3. กิจกรรมติดตั้งระบบควบคุมสัญญาณไฟแบบปรับเปลี่ยนไดตามสภาพจราจร
ทางหลวงหมายเลข 317 ตอน ปากแซง - หนาคาย ตชด. อ.มะขาม จํานวน 1 แหง
เนื่องจากเดิมเปนระบบสัญญาณไฟจราจรแบบ Fix Time ประกอบกับในชวงเทศกาล
มีปริมาณรถมาก และฝาฝนสัญญาณไฟจราจรบอยครั้งจนเกิดอุบัติเหตุตามมา ซึ่งหาก
เปลี่ยนมาใชระบบ ควบคุมสัญญาณไฟแบบปรับเปลี่ยนไดตามสภาพจราจร จะชวยลด
ระยะเวลา และปญหาการเกิดอุบัติเหตุจากการฝาฝนกฎจราจร และจะทําใหการ
คมนาคมจะสะดวกมากยิ่งขึ้น ซึ่งระบบดังกลาวจะมีกลองคอยจับรถและ ควบคุมสัญญาณ
ไฟใหเหมาะสมกับปริมาณรถบริเวณทางรวมทางแยก
โดยกิจกรรมที่จะกอสรางทั้งหมดจะดําเนินการในเขตทางหลวง ไมมีปญหาเรื่อง
พื้นที่ในการกอสราง และภายหลังดําเนินการแลวเสร็จจะใชงบประมาณของ
กรมทางหลวงในการบํารุงดูแลรักษาตอไป
นายณัฐสิญจ ศรีพงษ
ผูแทนภาค
ประชาสังคม
อําเภอแหลมสิงห

ผมขอเสนอแนะจุดที่จะติดตั้งไฟฟาแสงสวางเพิ่มเติม คือ ถนนทางหลวงหมายเลข
3 (สุขุมวิท) บริเวณสามแยกแหลมสิงห หนาศูนยวิจัยพืชสวนฯ ผานทางเขาน้ําตกพลิ้ว
ขาเขาเมืองจันทบุรี มีสภาพมืดมากและเปนทางโคง อยากใหพิจารณาติดตั้งไฟฟา
แสงสวางในบริเวณดังกลาวเพิ่มเติมดวย

ผูแ ทนแขวงทางหลวง
แขวงทางหลวงชนบทจันทบุรีมีกิจกรรมที่จะขอรับการสนับสนุนงบประมาณ
ชนบทจันทบุรี
โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจําป พ.ศ. 2563 ของจังหวัดจันทบุรี ในโครงขาย
ถนนทางหลวงชนบทที่เชื่อมตอกับถนนทางหลวงซึ่งเปนถนนสายหลัก จํานวน
21 กิจกรรม โดยแบงออกเปน
1. กิจกรรมซอมสรางผิวทางพาราแอสฟลติกคอนกรีต
โดยถนนที่นําเสนอ
เขาแผนในครั้งนี้ มีความจําเปนที่จะตองไดรับการพัฒนาปรับปรุงเสนทาง เนื่องจาก
สภาพผิวจราจรเกิดความเสียหายเปนชวงๆ (เปนหลุม/บอ) ซึ่งไดแก ทางหลวงชนบท
หมายเลข จบ.4006 แยก ทล.3277 - บานตาพลาย อ.มะขาม ระยะทางรวม 3.00 กม.
สาย จบ.4049 แยก ทล.3249 - บานวังแซม อ.มะขาม ระยะทางรวม 1.50 กม.
สาย จบ.4005 แยก ทล.3249 - บานเขาลูกชาง อ.เขาคิชฌกูฏ ระยะทางรวม 3.50 กม
สาย จบ.5021 แยก จบ.4012 - บานขุนซอง อ.แกงหางแมว ระยะทาง 1.60 กม.
สาย จบ.4023 แยก ทล.3406 - บานคลองแดง อ.แกงหางแมว ระยะทาง 1.90 กม.
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เลขานุการ

มติที่ประชุม

สาย จบ.4017 แยก ทล. 3277 - บานเนินจาม อ.ขลุง ระยะทาง 3.50 กม.
สาย จบ.7052 แยก จบ. 5021 - โรงเรียน ตชด. บานหางแมว อ.แกงหางแมว
ระยะทาง 3.00 กม. สาย จบ. 7053 บานคลองมะลิ - บานตกพรม อ.มะขาม
ระยะทาง 3.15 กม. สาย จบ.4013 แยก ทล. 3407 - บานซอยสอง อ.ทาใหม
ระยะทาง 3.50 กม. สาย จบ. 3007 แยก ทล. 317 - บานทุงขนาน อ.สอยดาว
ระยะทาง 1.438 กม. สาย จบ. 5029 แยก รย. 4036 - อ.ทาใหม ระยะทาง 3.50
กม. สาย จบ. 3035 แยก ทล.317 - น้ําตกอางเบง อ.มะขาม ระยะทาง 1.60 กม.
2. กิจกรรมติดตั้งไฟฟาสองสวาง โดยจุดที่จะทําการติดตั้งไฟฟาแสงสวางที่
นําเสนอเขาแผนในครั้งนี้ จะเนนไปที่จุดเสี่ยงอันตราย ทางรวมทางแยก และ
ทางโคง เพื่ออํานวยความปลอดภัยของเกษตรกร ประชาชน และนักทองเที่ยว ซึ่งไดแก
สาย จบ. 4017 แยก ทล. 3277 - บานเนินจาม อ.ขลุง จํานวน 81 ตน สาย จบ.
4005 แยก ทล. 3249 – บานเขาลูกชาง อ.เขาคิชกูฏ จํานวน 78 ตน สาย จบ.
3007 แยก ทล. 317 - บานทุงขนาน อ.สอยดาว จํานวน 70 ตน สาย จบ. 5027
แยก รย. 4036 - อาวคุงกระเบน อ.ทาใหม จํานวน 114 ตน สายแยก จบ .3035
แยก ทล.317 - น้ําตกอางเบง อ.มะขาม จํานวน 70 ตน สาย จบ. 4012 แยก ทล.
3406 – น้ําตกเขาสิบหาชั้น อ.แกงหางแมว จํานวน 105 ตน สาย จบ. 3019 แยก
ทล. 317 - บานตะบกเตี้ย อ.มะขาม จํานวน 100 ตน และสาย จบ. 5021 แยก ทช.
4012 - บานขุนซอง อ.แกงหางแมว จํานวน 103 ตน
โดยกิจกรรมที่จะกอสรางทั้งหมดจะดําเนินการในโครงขายของทางหลวงชนบท
ไมมีปญหาเรื่องพื้นที่ในการกอสราง และภายหลังดําเนินการแลวเสร็จจะใชงบประมาณ
ของกรมทางหลวงชนบทในการบํารุงดูแลรักษาตอไป
ขอพิจารณา
ฝายเลขานุการไดตรวจสอบรายละเอียดกิจกรรมที่แขวงทางหลวงจันทบุรี และ
แขวงทางหลวงชนบทจันทบุรีเสนอแลว เปนไปตามหลักเกณฑในการจัดทําแผนพัฒนา
จังหวัด มีความเชื่อมโยง สอดคลองกับวิสัยทัศนและประเด็นในการพัฒนาจังหวัดจันทบุรี
ประกอบกับมีความพรอมในการดําเนินงาน (รูปแบบและรายการ) จึงเห็นควรดําเนินการ
ดังนี้
1. เห็นชอบนํากิจกรรมดังกลาวตามที่แขวงทางหลวงจันทบุรี และแขวงทางหลวง
ชนบทจันทบุรีเสนอขางตน บรรจุใน แผนพัฒนาจังหวัด ฉบับทบทวน (พ.ศ. 2561 2565) และแผนปฏิบัติราชการประจําปของจังหวัด ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563
2. เห็นชอบการทบทวน แผนพัฒนาจังหวัด ฉบับทบทวน (พ.ศ. 2561 - 2565)
และ เห็นชอบการปรับปรุงคําขอ แผนปฏิบัติราชการประจําปของจังหวัด ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2563
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
คณะกรรมการไดพิจารณากิจกรรมของแขวงทางหลวงจันทบุรี จํานวน 4 โครงการ
11 กิจกรรม และแขวงทางหลวงชนบทจันทบุรี จํานวน 4 โครงการ 21 กิจกรรม แลว
มีความเชื่อมโยงสอดคลองกับวิสัยทัศนและประเด็นในการพัฒนาจังหวัดจันทบุรี และ

10
กิจกรรมที่จะดําเนินการตามแผนพัฒนาจังหวัดจันทบุรี มีความสอดคลองกับ
ยุทธศาสตรชาติ ทิศทางการพัฒนาภาค และนโยบายรัฐบาลชุดใหม จึงมีมติ ดังนี้
1. เห็นชอบนํากิจกรรม จํานวน 32 กิจกรรมตามทีแ่ ขวงทางหลวงจันทบุรี และ
แขวงทางหลวงชนบทจันทบุรีเสนอขางตน บรรจุใน แผนพัฒนาจังหวัด จันทบุรี ฉบับ
ทบทวน (พ.ศ. 2561 - 2565) และแผนปฏิบัติราชการประจําปของจังหวัด ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2563
2. เห็นชอบการทบทวน แผนพัฒนาจังหวัด ฉบับทบทวน (พ.ศ. 2561 - 2565)
และ เห็นชอบการปรับปรุงคําขอ แผนปฏิบัติราชการประจําปของจังหวัด ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2563
3. มอบหมายใหฝายเลขานุการประสานกับแขวงทางหลวงจันทบุรี สําหรับกิจกรรม
ติดตั้งไฟฟาแสงสวางถนนทางหลวงหมายเลข 3 (สุขุมวิท) บริเวณแยกทางเขาอําเภอ
แหลมสิงห จนถึงตัวเมืองจันทบุรี ในจุดที่มีความจําเปนเรงดวน เสนอเขาเปนคําขอ
งบประมาณ พ.ศ. 2563 เพิ่มเติมได ทั้งนี้ จะตองไมเกินกรอบวงเงินในการเสนอขอ
งบประมาณฯ
4. มอบหมายใหฝายเลขานุการตรวจสอบรายละเอียดโครงการ/กิจกรรมที่จะเสนอ
ขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ. 2563 ใหเปนไปตามหลักเกณฑ
และเงื่อนไขการจัดแผนตามที่ กบภ. กําหนด และใหเสนอผูวาราชการจังหวัดจันทบุรี
เห็นชอบเพื่อสงใหทีมบูรณาการกลางพิจารณาใหความเห็นชอบตอไป
ระเบียบวาระที่ 4
เลขานุการ

4.2 การเสนอขอทบทวนแผนพัฒนากลุมจังหวัดภาคตะวันออก 2 ฉบับทบทวน
(พ.ศ. 2561 - 2565) และการปรับปรุงคําขอแผนปฏิบัติราชการประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2563 ของกลุมจังหวัดภาคตะวันออก 2
เรื่องเดิม
ตามที่สํานักงบประมาณไดจัดประชุมชี้แจงและทําความเขาใจการ จัดทําคําขอ
งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ผานระบบวีดิทัศนทางไกลของ
กระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2562
ขอเท็จจริง
1. ฝายเลขานุการตรวจสอบโครงการ/กิจกรรมในโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของกลุมจังหวัดภาคตะวันออก 2 ในสวนของจังหวัด
จันทบุรีแลว ปรากฏวา มีโครงการ/กิจกรรมที่ดําเนินการในพื้นที่ขององคกรปกครองสวน
ทองถิน่ และ/หรือดําเนินการในพื้นที่ที่เปนภารกิจถายโอนจากสวนกลางไปองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นตามกฎหมายและขั้นตอนการกระจายอํานาจ ในการนี้ จึงได
ประสานใหสวนราชการจัดทํากิจกรรม/รายการเพิ่มเติม โดยกิจกรรม /รายการ นั้น
จะตองตอบสนองความตองการและแกไขปญหาที่สําคัญของกลุมจังหวัด และการ
ขับเคลื่อนประเด็นการพัฒนากลุมจังหวัดที่สอดคลองกับยุทธศาสตรชาติแผนระดับชาติ
นโยบายรัฐบาล และแผนพัฒนาภาค ตามศักยภาพและโอกาสของกลุมจังหวัด และ
จะตองแสดงถึงความพรอมในการดําเนินงาน ความพรอมของพื้นที่ หากตองมีการ
ดําเนินการตามกฎหมาย เชน รายการที่คณะรัฐมนตรีตองใหความเห็นชอบ ขอกําหนด

11

ผูอํานวยการ
แขวงทางหลวง
จันทบุรี

เกี่ยวกับผังเมือง ขอกําหนดดานสิ่งแวดลอม เปนตน จะตองดําเนินการใหครบถวน
กอนนําเสนอเขา ก.บ.จ. เรียบรอยแลว
2. แขวงทางหลวงจันทบุรแี ละแขวงทางหลวงชนบทจันทบุรี ไดเสนอกิจกรรม/
รายการตามโครงการในแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของ
กลุมจังหวัดภาคตะวันออก 2 เพิ่มเติม จํานวน 2 โครงการ 2 กิจกรรม 4 รายการ
งบประมาณรวม 63,227,100 บาท
แขวงทางหลวงจันทบุรีมีกิจกรรมที่จะขอรับการสนับสนุนงบประมาณโครงการ
ตามแผนปฏิบัติราชการประจําป พ.ศ. 2563 ของกลุมจังหวัดภาคตะวันออก 2
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการคาชายแดนเชื่อมโยง EEC และประเทศเพื่อนบาน
กิจกรรมหลัก พัฒนาและปรับปรุงเสนทางเชื่อมโยงเขตเศรษฐกิจและการคาชายแดน
จํานวน 2 รายการ ดังนี้
1. รายการ เสริม ผิวทางพาราแอสฟลตคอนกรีตทางหลวงหมายเลข 317 ตอน
ปากแซง - หนาคาย ตชด. อําเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี ขนาดกวาง 11
เมตร (ผิว
จราจรกวาง 7.00 เมตร ไหลทางดานนอก 2.50 เมตร ไหลทางดานใน 1.50 เมตร)
ความหนา 5 เซ็นติเมตร ระยะทางรวม 5.370 กิโลเมตร หรือพื้นที่ไมนอยกวา
62,100 ตารางเมตร งบประมาณ 25,000,000 บาท
2. รายการ เสริม ผิวทางพาราแอสฟลตคอนกรีต ทางหลวงหมายเลข 317 ตอน
หนาคาย ตชด. - พังงอน อําเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี ขนาดกวาง 11 เมตร (ผิวจราจร
กวาง 7.00 เมตร ไหลทางดานนอก 2.50 เมตร ไหลทางดานใน 1.50 เมตร )
ความหนา 5 เซ็นติเมตร ระยะทางรวม 1.956 กิโลเมตร หรือพื้นที่ไมนอยกวา
24,100 ตารางเมตร งบประมาณ 10,120,000 บาท
เนื่องจากทางหลวงหมายเลข 317 เปนเสนทางสายหลักเชื่อมโยงโลจิสติกส
ระหวางภาคตะวันออก และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รวมทั้งประเทศเพื่อนบาน ปจจุบัน
สภาพผิวจราจรเกิดความเสียหายเปนชวงๆ (เปนหลุม/บอ) จึงมีความจําเปนที่จะตอง
ไดรับการพัฒนาปรับปรุงเสนทาง ประกอบกับกิจกรรมที่จะกอสรางทั้งหมดจะดําเนินการ
ในเขตทางหลวง ไมมีปญหาเรื่องพื้นที่ในการกอสราง และภายหลังดําเนินการแลวเสร็จ
จะใชงบประมาณของกรมทางหลวงในการบํารุงดูแลรักษาตอไป

ผูแ ทนแขวงทางหลวง
แขวงทางหลวงชนบทจันทบุรีมีกิจกรรมที่จะขอรับการสนับสนุนงบประมาณ
ชนบทจันทบุรี
โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจําป พ.ศ. 2563 ของกลุมจังหวัดภาคตะวันออก 2
โครงการพัฒนาและสงเสริมการทองเที่ยวกลุมจังหวัดภาคตะวันออก 2 กิจกรรมหลัก
พัฒนาโครงสรางพื้นฐานในแหลงทองเที่ยวและสิ่งอํานวยความสะดวกดานการทองเที่ยว
ในปราจันสระตรานคร จํานวน 2 รายการ ดังนี้
1. รายการ ซอมสรางผิวทางพาราแอสฟลตคอนกรีตทางหลวงชนบท จบ. 3010
แยกทางหลวงหมายเลข 317 - บานทุงตาอิน อําเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี ขนาดกวาง
8 เมตร (ผิวจราจรกวาง 6.00 เมตร ไหลทางขางละ 1 เมตร ) ระยะทางรวม 3.50
กิโลเมตร งบประมาณ 19,142,600 บาท
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2. รายการ ซอมสรางผิวทางพาราแอสฟลตคอนกรีตทางหลวงชนบท จบ. 1036
แยกทางหลวงหมายเลข 3 - หาดคุงวิมาน อําเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี ขนาดกวาง
8 ม. (ผิวจราจรกวาง 6.00 ม. ไหลทางขางละ 1 ม.) ระยะทางรวม 1.70 กิโลเมตร
ระยะทางรวม 1.956 กิโลเมตร หรือพื้นที่ไมนอยกวา 24,100
ตารางเมตร
งบประมาณ 8,964,500 บาท
เนื่องจากเสนทางหลวงชนบท จบ. 3010 และ จบ. 1036 เปนเสนทางไปสูแหลง
ทองเที่ยวที่สําคัญของจังหวัดและภาคตะวันออก (รอยพระพุทธบาท เขาคิชฌกูฏ และ
ชายหาดคุงวิมาน ) ปจจุบันสภาพผิวจราจรเกิดความเสียหายเปนชวงๆ (เปนหลุม/บอ)
จึงมีความจําเปนที่จะตองไดรับการพัฒนาปรับปรุงเสนทาง ประกอบกับกิจกรรมที่จะ
กอสรางทั้งหมดจะดําเนินการในเขตทางหลวงชนบท ไมมีปญหาเรื่องพื้นที่ในการกอสราง
และภายหลังดําเนินการแลวเสร็จจะใชงบประมาณของกรมทางหลวงชนบทในการบํารุง
ดูแลรักษาตอไป
เลขานุการ

ขอพิจารณา
ฝายเลขานุการไดตรวจสอบรายละเอียดกิจกรรมที่แขวงทางหลวงจันทบุรี และ
แขวงทางหลวงชนบทจันทบุรีเสนอแลว เปนไปตามหลักเกณฑในการจัดทําแผนพัฒนา
กลุมจังหวัด มีความเชื่อมโยง สอดคลองกับวิสัยทัศนและประเด็นในการพัฒนา
กลุมจังหวัดภาคตะวันออก 2 ประกอบกับมีความพรอมในการดําเนินงาน (รูปแบบและ
รายการ) จึงเห็นควรใหความเห็นชอบ นําเสนอกิจกรรมดังกลาว ตามที่แขวงทางหลวง
จันทบุรี และแขวงทางหลวงชนบทจันทบุรีเสนอขางตน ให ก.บ.ก. พิจารณาใหความ
เห็นชอบตอไป
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

มติที่ประชุม

คณะกรรมการไดพจิ ารณากิจกรรมของแขวงทางหลวงจันทบุรี และแขวงทางหลวง
ชนบทจันทบุรี จํานวน 2 โครงการ 2 กิจกรรม 4 รายการ งบประมาณรวม
63,227,100 บาท แลว มีความเชื่อมโยงสอดคลองกับวิสัยทัศนและประเด็นในการ
พัฒนากลุมจังหวัดภาคตะวันออก 2 จึงมีมติเห็นชอบใหนําเสนอกิจกรรมดังกลาว
ให ก.บ.ก. พิจารณาเห็นชอบปรับปรุงคําขอแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ.
2563 ของกลุมจังหวัดภาคตะวันออก 2 ตอไป ทั้งนี้ มอบหมายใหฝายเลขานุการ
ตรวจสอบรายละเอียดกิจกรรมดังกลาว ใหเปนไปตามหลักเกณฑและเงื่อนไขการจัดแผน
ตามที่ กบภ. กําหนด และใหเสนอผูวาราชการจังหวัดจันทบุรี เห็นชอบเพื่อสงให ก.บ.ก.
พิจารณาตอไป

ระเบียบวาระที่ 5
รองผูวาราชการ
จังหวัดจันทบุรี

เรื่องอื่น ๆ
ผมขอฝากแขวงทางหลวงจันทบุรี ในการยกระดับถนน การวางทอตรงถนนสาย
พระยาตรังหนาสหกรณออมทรัพยครู ถาปนี้ไมทันก็ขอในป 2564 ในการออกแบบ
ปรับปรุงถนนและวางทอสายดังกลาวเพื่อแกไขปญหาน้ําทวม โดยเขาประเด็นการพัฒนา
เรื่องความมั่นคงความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน การยกระดับคุณภาพชีวิต หาก
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ดําเนินการไดก็เปนการแกไขปญหาน้ําทวมของจังหวัดไดอีกดวย
ผูอํานวยการแขวง
ทางหลวงจันทบุรี

ขอเรียนวาแบบตอนนี้ ประมาณวันพฤหัสบดีวิศวกรรมผูออกแบบจะมาดูพื้นที่จริง
และดําเนินการออกแบบ โดยจุดเริ่มตนจากตลาดเจริญสุขถึงสี่แยกตากสิน โดยใชงบ
ฟงชั่น

ขอฝากแขวงทางหลวงถึงถนนสายที่ปรับปรุงถนนสุขุมวิทชวงหนองแหวนที่ปรับปรุง
นายนริศ กิจอุดม
ประธานชมรมองคการ บางครั้งเกิดอันตรายและทําใหการจราจรติดขัดแทบทุกพื้นที่ อยากฝากวาทําอยางไรถึง
จะอํานวยความสะดวกในเรื่องปาย เรื่องทางเชื่อมที่มีอยูเดิม กําชับผูรับจางทําใหดี
บริหารสวนตําบล
รถเวลาจะเลี้ยว เลี้ยวลําบากตองชะลอ เมื่อชะลอก็ทําใหเกิดอุบัติเหตุ และตอนกลางคืน
จังหวัดจันทบุรี
ไมมีสัญญาณไฟ ชวยกําชับใหอํานวยความสะดวกแกประชาชนผูสัญจรดวย
ผูอํานวยการแขวง
ทางหลวงจันทบุรี

ในสวนของชวงหนองแหวนมีชางผูควบคุมงานอยูแลวและไดประสานตลอด กรณี
อุปกรณอํานวยความปลอดภัยมีครบ แตจะติดปญหาคือเรื่องไฟที่เชื่อมออกมาจากตัว
ไฟฟาแสงสวาง บางครั้งถามีไฟฟาดับสัญญาณไฟตรงนี้จะดับดวย ยกเวนตัวที่เปนโซลา
เซล ในสวนของผิวจราจรที่เปนทางเชื่อมทางโครงการทําใหฟรีอยูแลว ใชงานไดตามปกติ
ยกเวนทางเชื่อมที่เปนทางเอกชนที่ผานบานของชาวบานเราไมสามารถดําเนินการใหได
เราไมสามารถเอางบประมาณไปลงใหทางเชื่อมที่เปนเอกชนได

เลิกประชุมเวลา

12.00 น.

(นางสาวฐานิตา รามันจิตร)
พนักงานวิเคราะหนโยบายและแผน
ผูจดรายงานการประชุม

(นางชณิตา นามวงษ)
ผูอํานวยการกลุมงานยุทธศาสตรและขอมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด
ผูตรวจรายงานการประชุม

14

