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รายงานการประชุม 
คณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) 
ครั้งที่ 5/๒๕62 (ครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563) 

วันที่ 25 ธันวาคม 2562  เวลา 13.30 น. 
ณ ห้องศรีสมุทโภคไชย ชั้น 4  ศาลากลางจังหวัดระยอง 

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

กรรมการผูร้่วมประชุม 
1. ว่าที่ร้อยตรี พิรุณ  เหมะรกัษ ์ แทน ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง                 ประธานฯ 
2. นางศุภิญญดา สุขมงคล   แทน ปลัดจังหวัดระยอง 
3. นางวนิดา  สมบัติศร ี   แทน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดระยอง       
4. นายฉัตรชัย ศรีเฉลา   เกษตรและสหกรณ์จังหวัดระยอง 
5. นายพุทธิกรณ์ วิชัยดิษฐ  แทน อุตสาหกรรมจังหวัดระยอง 
6. นางวรัญญา  ถนอมพันธุ ์  พาณิชย์จังหวัดระยอง 
7. นางเบญวรรณ พันธ์ธรรม   แทน คลังจังหวัดระยอง 
8. นางสาวกรจิรัฏฐ์  พงจันทร์ศธร  แรงงานจังหวัดระยอง   
9. นางอุทัยวรรณ พลสมัคร  รักษาราชการแทน พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จงัหวัดระยอง 
10. นายกิตติพล  แต่งผิว   รักษาราชการแทน ผู้อ านวยการส านักงานทรัพยากรธรรมชาติ 
      และสิ่งแวดล้อมจังหวัดระยอง 
11. นายพงษ์อนันต์  จันทร์ไพร  ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดระยอง 
12. นางศุภดี  วิถีธรรมศักดิ ์  วัฒนธรรมจังหวัดระยอง 
๑3. นายนิพนธ์  สุขสะอาด  เกษตรจังหวัดระยอง 
14. นางสาวเกตน์สิริ  สมบรูณ์ศิลป ์ แทน ผู้อ านวยการ ททท. ส านักงานระยอง 
15. นายนิพัทธ์  จิตตริบ ารุง  แทน ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค สาขาระยอง  
16. นายกฤษณะ ข าคง   แทน ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดระยอง 
17. นายธวัชศักดิ์ เกิดมณ ี   แทน ผู้อ านวยการส านักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด 
18. นายปิติฉัตร ธนนวนนท ์  ผู้อ านวยการส านักงาน กกต. ประจ าจังหวัดระยอง 
19. นางสาวนิพาดา พราหมณ ี แทน นายกองค์การบริหารสว่นจังหวัดระยอง 
20. นางกรรณิกา วิโรจน์แสงทอง แทน นายกเทศมนตรีนครระยอง 
21. นางสาวอรุณรัตน์ ภูพันตันติ แทน นายกเทศมนตรีเมืองมาบตาพุด 
22. นายบุญธรรม  ใยกล้า   นายกเทศมนตรีต าบลเนินพระ 
23. นายอมร เวียนหาผล   แทน ประธานชมรมนายกองค์การบริหารส่วนต าบล จังหวดัระยอง 
24. นายมาโนชย์ ประทุมพิทกัษ์ แทน รองประธานคณะกรรมการธรรมาภิบาล จังหวัดระยอง 
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25. นายพิธพร สมะลาภา   แทน ประธานหอการค้าจังหวัดระยอง 
26. นายประเทือง วงศ์ซิ้ม   แทน ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง 
27. นายชยุต ชัยตระกูลทอง  นายกสมาคมธรุกิจการท่องเที่ยวจงัหวัดระยอง 
28. นายบุญยืน เลาหวิทยะรตัน ์  แทน นายปรัชญา  สมะลาภา 
29. นายสุรศักดิ์  วงษ์เหม   ผู้แทนภูมิปญัญาด้านการมีส่วนร่วม 
30. นายรุ่งโรจน์  เฉลาฉายแสง ผู้แทนภูมิปญัญาด้านด้านสิ่งแวดล้อม  
31. นางสุธีรา  ผ่องใส    ผู้แทนภาคประชาสังคม 
32. นายประจวบ  จ าเนียรศรี  ผู้แทนภาคประชาสังคม 
33. นายเฉลิมชาติ กองแสง  แทน หัวหน้าส านักงานจังหวัดระยอง  เลขานุการฯ 
 

ผู้ไม่มาประชุม (ติดราชการ/ภารกิจส าคัญ) 
1. รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง (นายปริญญา โพธิสัตย)์ 
2. รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง (นายยุทธพล  องอาจอิทธิชัย) 
3. ผู้แทนผูบ้ญัชาการทัพเรือภาคที่ ๑ 
4. ผู้บังคับการต ารวจภูธรจังหวัดระยอง 
5. ประธานคณะท างานเครือข่ายประชาสังคม จังหวัดระยอง 
6. นายกสมาคมประมงจังหวัดระยอง 
7. นายสุนทร  ราชวัฒน ์
8. นปก.มทบ.14 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
1. นายสายันต์  บุญเพิ่ม   แขวงทางหลวงชนบทระยอง 
2. นายวิวัฒชัย  หนูทอง   ส านักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดระยอง 
3. นางสาวสมหมาย  พลมณ ี  ส านักงานเกษตรจังหวัดระยอง 
4. นายสุกนก  วพิัฒน์ครุฑ   ส านักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 1 
5. นายจีรวัสส์  เปรมดิษฐ ์   ส านักงานจังหวัดระยอง 
6. นายศรัณย์  เพชรพันธ์   ส านักงานจังหวัดระยอง 
 
เริ่มประชุมเวลา 13.30 น. 
 เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง (ว่าที่ร้อยตรี พิรุณ เหมะรักษ์) ได้รับมอบหมาย
จากผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานในการประชุมฯ กล่าวเปิดและด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระ 
ดังนี้ 
 

 
 
 
 
 



รายงานการประชุม ก.บ.จ. ครั้งที ่5/2562 (ครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563)                                                3 

ระเบียบวาระที่  ๑  เรือ่ง ประธานแจ้งใหท้ี่ประชุมทราบ 
   จังหวัดระยองได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) เพื่อท า
หน้าที่ในการวางแนวทางปฏิบัติและอ านวยการให้การบริหารงานจังหวัดเป็นไปตามหลักการ นโยบาย และระเบียบ
ตามที่คณะกรรมการนโยบายการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.น.จ.) ก าหนด 
   ขณะนี้จังหวัดระยองอยู่ในช่วงการทบทวนแผนพัฒนาจังหวัดระยอง พ.ศ. 2561 – 2565 
(ฉบับทบทวนปี 2564) และแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ซึ่งถือเป็นเครื่องมือส าคัญ
ในการบูรณาการและเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศกับการพัฒนาในระดับพื้นที่ แผนพัฒนาที่มีคุณภาพ
และมีประสิทธิภาพนั้น จะต้องตอบสนองได้ทั้งนโยบายรัฐบาลและความต้องการของประชาชนในพื้นที่ และที่ส าคัญ
จะต้องเป็นจุดเชื่อมระหว่างนโยบายส าคัญของกระทรวง/กรม ลงมาสู่ระดับจังหวัด อ าเภอ หมู่บ้าน และองค์กร-
ปกครองส่วนท้องถิ่น การที่จะได้มาซึ่งแผนพัฒนาจังหวัดที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพนั้น จะต้องเกิดจากการมี
ส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ผ่านกระบวนการตามขั้นตอนต่าง ๆ ตามที่จังหวัดระยองได้ด าเนินการที่ผ่านมาแล้ว ทั้งนี้ 
ภายหลังจากที่ได้มีการทบทวนแผนพัฒนาจังหวัดเสร็จสมบูรณ์แล้ว ก็จะเข้าสู่กระบวนการในการน าแผนฯ ไปสู่การ
ปฏิบัติจริง ซึ่งเป็นหน้าที่ของทุกภาคส่วนในจังหวัดระยอง ทั้งภาคราชการ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม ในการ
ขับเคลื่อนแผนฯ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายทีไ่ด้ร่วมกันก าหนดไว ้
   กระบวนการทบทวนแผนพัฒนาจังหวัดฯ ข้างต้น ได้ด าเนินการมาถึงขั้นตอนการพิจารณา
ของคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) แล้ว ในการนี้ จึงได้เชิญคณะกรรมการฯ ทุกท่าน 
เข้าร่วมการประชุมฯ ครั้งที่ 5/๒๕62 (ครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563) รวมถึง มีระเบียบวาระการประชุมอื่น ๆ 
ที่จะรายงานให้คณะกรรมการฯ ทราบด้วย 

   มตทิีป่ระชุม : รับทราบตามที่ประธานฯ แจ้งให้ทราบ 
 
ระเบียบวาระที่  ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุม 

   ตามที่จังหวัดระยองได้เชิญประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ 
(ก.บ.จ.)  ครั้งที่ 4/2562 (ครั้งที่ 6 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562) เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 5 กันยายน 2562 ส านักงาน
จังหวัดระยองในฐานะฝ่ายเลขานุการฯ ได้จัดท ารายงานการประชุมฯ จ านวน 21 หน้า และได้แจ้งเวียนให้กรรมการฯ 
ทราบแล้วตามหนังสือจังหวัดระยอง ที่ รย 0017.2/ว 573 ลงวันที่ 23 กันยายน 2562 เพื่อให้คณะกรรมการฯ 
ได้ตรวจสอบและรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว รวมถึง ได้น าเรียนไว้ในเว็บไซต์จังหวัดระยองด้วยแล้ว 

 
ดาวน์โหลดรายงานการประชุม ก.บ.จ.  

ครั้งที่ 4/2562 (ครั้งที ่6 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562) 

  มติที่ประชุม : รับรองรายงานการประชุมฯ 
 

 
 
 



รายงานการประชุม ก.บ.จ. ครั้งที ่5/2562 (ครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563)                                                4 

ระเบียบวาระที่  3   เรื่อง เพื่อพิจารณา 

    นโยบาย หลกัเกณฑ์ วิธีการจัดท าแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด 
ฉบบัทบทวน หลักเกณฑ์และวิธีการจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปขีองจังหวัดและกลุ่มจังหวัด 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ส านักงานจังหวัดระยอง) 
    ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติมีหนังสือแจ้งว่า ในคราวการประชุม
คณะกรรมการบูรณาการนโยบายพัฒนาภาค (ก.บ.ภ.) ครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันจันทร์ที่ 2 ธันวาคม 2562 โดยมี
นายกรัฐมนตรี (พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา) เป็นประธานฯ มีมติเห็นชอบนโยบาย หลักเกณฑ์ และวิธีการจัดท า
แผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ฉบับทบทวน หลักเกณฑ์และวิธีการจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของจังหวัด
และกลุ่มจังหวัด ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และปฏิทินการจัดท าแผนพัฒนาและแผนปฏิบัติราชการประจ าปีฯ 
โดยสรุปสาระส าคัญตามมต ิก.บ.ภ. มีดังน้ี 
     1) นโยบายการจัดท าแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด มีดังนี ้
      1.1) ยึดยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี แผนปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ นโยบายรัฐบาล แผนการบริหารราชการแผนดิน รวมทั้ง แผนรายสาขา/เฉพาะด้าน
ต่าง ๆ และข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี 
      1.2) ให้ความส าคัญกับแผนพัฒนาภาค เพื่อเป็นแผนชี้น าการพัฒนาในภาพรวม
ของพื้นที่ เพื่อให้เกิดการพัฒนาที่สอดคล้องเชื่อมโยงกันในทุกพื้นที่ และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน อันจะ
ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนได้อย่างทั่วถึง 
      1.3) ใช้กระบวนการประชาคมแบบมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน เพื่อให้มาซึ่ง
ปัญหาและความต้องการของประชาชนในพื้นที่ รวมทั้ง ให้มีการประสานแผนในระดับพ้ืนที่ เพื่อให้มีความเชื่อมโยง
สอดคล้องกันในทุกระดับเป็นแผนเดียวกัน (One Plan) รวมทั้ง การขับเคลื่อนประเด็นการพัฒนาให้มุ่งเน้นการ
ท างานแบบเครือข่ายร่วมกันทุกภาคส่วน ทั้งส่วนราชการ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และชุมชน  
     2) หลักเกณฑ์และวิธีการจัดท าแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด มีดังนี ้
      2.1) แผนพัฒนาจังหวัด เป็นแผนที่มีความครอบคลุมในทุกมิติของการพัฒนา 
มุ่งตอบสนองความต้องการและแก้ไขปัญหาที่ส าคัญของจังหวัด และสอดคล้องกับแผนในระดับชาติด้วย ตามศักยภาพ
และโอกาสของจังหวัด 
      2.2) แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด เป็นแผนขับเคลื่อนประเด็นการพัฒนาสอดคล้องกับ
ทิศทางการพัฒนาภาค หรือแก้ไขปัญหาที่เป็นประเด็นร่วมในพื้นที่ ด าเนินงาน/ได้รับประโยชน์มากกว่า 1 จังหวัด 
      2.3) การทบทวนแผนฯ กรณีหากจังหวัดและกลุ่มจังหวัดไม่ปรับปรุง/ทบทวน ให้แจ้ง
ยืนยันไปที่ฝ่ายเลขานุการ ก.บ.ภ. หรือกรณีหากมีการเปลี่ยนแปลงให้ด าเนินการทบทวนหรือปรับปรุงแผนฯ และ
ส่งให้ฝ่ายเลขานุการ ก.บ.ภ. ภายในวันที่ 27 ธันวาคม 2562 
     3) การด าเนนิการตามมาตรา ๑๙ และมาตรา ๒๗ วรรค ๒ แห่งพระราชกฤษฎีกา
ว่าด้วยการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ. ๒๕๕๑ โดยกรณีแผนพัฒนาจังหวัดให้
ผู้ว่าราชการจังหวัดน าร่างแผนพัฒนาจังหวัด (ฉบับทบทวน) เข้ารับฟังความคิดเห็นในการประชุมปรึกษาหารือ
ร่วมกันกับบุคคลจากภาคส่วนต่าง ๆ ในจังหวัด ตามมาตรา ๑๙ และเมื่อได้ผลการรับฟังความคิดเห็นแล้วให้จังหวัด
น าผลการประชุมและข้อคิดเห็นของที่ประชุมมาเสนอคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) 
เพื่อปรับปรุงแผนพัฒนาจังหวัดให้สมบูรณ์ต่อไป ทั้งนี้ 
      มาตรา 19 ก าหนดว่า ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดจัดให้มีการประชุมปรึกษาหารือ
ร่วมกันกับบุคคลดังต่อไปน้ีเพื่อรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับแผนพัฒนาจังหวัดที่ ก.บ.จ. จัดท าตามมาตรา ๑๘ 
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      (๑) หัวหน้าส่วนราชการที่มีสถานที่ตั้งท าการอยู่ในจังหวัดหรือมีเขตอ านาจหน้าที่
ในจังหวัดไม่ว่าจะเป็นราชการบริหารส่วนภูมิภาคหรือราชการบริหารส่วนกลาง 
      (๒) หัวหน้าหน่วยงานที่เป็นรัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่นของรัฐ บรรดาที่มีสถานที่ตั้ง
ท าการอยู่ในจังหวัดหรือมีเขตอ านาจหน้าที่ในจังหวัด 
      (๓) ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งหมดในจังหวัด 
      (๔) ผู้แทนภาคประชาสังคม 
      (๕) ผู้แทนภาคธุรกิจเอกชน 
      มาตรา ๒๗ ก าหนดให้การรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด      
ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.น.จ. ก าหนด 
      4) หลักเกณฑก์ารเปลี่ยนแปลงโครงการฯ มีดังน้ี 
       4.1) ให้เน้นด าเนินโครงการส ารองที่อยู่ในแผนปฏิบัติราชการประจ าปี (Y2) ก่อน 
       4.2) การขอโอนเปลี่ยนแปลงโครงการสามารถน าไปขยายผลโครงการที่ด าเนินการ
แล้วเสร็จเพื่อเพิ่มเติมเปา้หมายโครงการเดิมให้บรรลุผลสัมฤทธิ์มากยิ่งขึ้นได้ 
       4.3) กรณีด าเนินโครงการเดิม แต่มีการเปลี่ยนแปลงกิจกรรม หรือพื้นที่ด าเนินการ 
ซึ่งกระทบต่อกลุ่มเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ของโครงการ หรือไปด าเนินโครงการใหม่ที่ไม่อยู่ในแผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปีฯ ให้น าเสนอขอความเห็นชอบจากประธาน อ.ก.บ.ภ. ที่ก ากับดูแลภาค 

  มติที่ประชุม : รับทราบตามที่ส านักงานจังหวัดระยองน าเสนอ 
 
ระเบียบวาระที่  4   เรื่อง เพื่อพิจารณา 

   4.1 การจัดท าแผนพัฒนาจังหวัดระยอง พ.ศ. 2561 – 2565  
(ฉบับทบทวนปี 2564) (ส านักงานจังหวัดระยอง) 
      ส านักงานจังหวัดระยองในฐานะฝ่ายเลขานุการฯ ก.บ.จ. ได้ด าเนินการกระบวนการ
ขั้นตอนทบทวนแผนพัฒนาจังหวัดระยอง พ.ศ. 2561 – 2565 (ฉบับทบทวนปี 2564) และแผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งทุกกระบวนการเกิดจากการร่วมแสดงความคิดเห็นและร่วม
ระดมสมองของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในจังหวัดระยอง เพื่อให้ได้มาซึ่งแผนที่มีประสิทธิภาพและสามารถเชื่อมโยง
ความต้องการจากทุกภาคส่วนในจังหวัดระยองได้ มีขั้นตอนดังนี้ 
ที ่ การด าเนินงาน หน่วยด าเนนิการ วัน/เดือน/ป ี หมายเหต ุ
1 แผนชุมชน/แผนพฒันาหมู่บ้าน/แผนพฒันาท้องถิน่ 

- คณะกรรมการหมู่บ้าน/คณะกรรมการชุมชน บูรณาการทบทวน
และจัดท าแผนพัฒนาหมู่บ้าน/แผนพัฒนาชุมชน และส่งแผนไป
ยังศูนย์ประสานงานองคก์ารชุมชนระดับต าบลและหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 
- องคก์รปกครองส่วนท้องถิ่นจัดท าและทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น 

ส านักงานพัฒนา
ชุมชนอ าเภอ/
อปท./อ าเภอ 

ม.ค. – ก.พ. 
62 

ด าเนินการ
แล้ว 

2 แผนชุมชนระดับต าบล 
- ส านักงานพัฒนาชุมชนอ าเภอประสานและสนับสนุน ศอช.ต. 
ประมวลความต้องการจากแผนชุมชน/แผนพัฒนาหมู่บ้าน/
แผนพัฒนาท้องถิ่น, ข้อมูล จปฐ./กชช.2ค และอื่นๆ เพื่อจัดท า
แผนชุมชนระดับต าบล รวมทั้ง ส่งให้ ก.บ.อ. และ อปท.ในพื้นที ่

ส านักงานพัฒนา
ชุมชนอ าเภอ/
อปท./อ าเภอ 

มี.ค. – เม.ย. 
62 

ด าเนินการ
แล้ว 
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ที ่ การด าเนินงาน หน่วยด าเนนิการ วัน/เดือน/ป ี หมายเหต ุ
- องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถเพิ่มเตมิและเปล่ียนแปลง
แผนพัฒนาท้องถิ่น 

3 แผนพฒันาอ าเภอ 
- คณะกรรมการบริหารงานอ าเภอ (กบอ.) จัดท าบัญชีแผนงาน
หรือโครงการระดับอ าเภอและจัดส่งให้คณะกรรมการประสาน
แผนพัฒนาท้องถิ่นระดับอ าเภอ 
- คณะกรรมการบริหารงานอ าเภอ (กบอ.) จัดท าแผนพัฒนาอ าเภอ 
5 ปี (พ.ศ. 2561 -2565) ฉบับทบทวนในปี พ.ศ. 2562 โดย
น ากรอบทิศทางและยุทธศาสตร์พัฒนาจังหวัด มาเป็นแนวในการ
ทบทวนจัดท ากรอบทิศทางพัฒนาพื้นที่และยุทธศาสตร์พัฒนา
อ าเภอ รวมทั้ง รวบรวมข้อมูลปัญหาและความต้องการของประชาชน 
จากแผนพัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชน/ต าบล/ท้องถิ่น มาจัดท าแผนฯ 
- คณะกรรมการบริหารงานอ าเภอ (กบอ.) จัดท าแผนความต้องการ
ระดับอ าเภอให้สอดคลอ้งกับทิศทางการพฒันาจังหวดั โดยโครงการ
ที่อยู่ในแผนความต้องการฯ จะต้องบรรจุในแผนพัฒนาอ าเภอด้วย 
รวมทั้ง จัดส่งแผนฯ /โครงการ ให้ ก.บ.จ. 

 
กบอ./อปท. 

 
 

กบอ. 
 
 
 
 

 
กบอ. 

 
เม.ย. – พ.ค. 

62 
 

พ.ค. – มิ.ย. 
62 

 
 
 

 
มิ.ย. 62 

 
ด าเนินการ
แล้ว 

4 จังหวัดแจ้งซกัซ้อมหลักเกณฑ์และแนวทางการเสนอโครงการเพื่อ
บรรจใุนแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ฉบับทบทวนประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 และขอรับการสนับสนุนงบประมาณ
ตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี ให้ส่วนราชการ/หน่วยงาน 
ทราบและถือปฏิบัติ 

ส านักงานจงัหวดั
ระยอง 

 

ก.ค. 62 ด าเนินการ
แล้ว 

5 อบรมให้ความรูแ้ละสร้างความเข้าใจเพื่อการทบทวนแผนพัฒนา
จังหวัดระยองป ี2561 – 2565 (ฉบับทบทวนปี 2564) และ
แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เมื่อวันที่ 
26 กันยายน 2562 ณ โรงแรมโกลเด้น ซิตี้ ระยอง โดยมี
กลุ่มเป้าหมายทุกภาคส่วนในจังหวัดระยอง 

ส านักงานจงัหวดั
ระยอง 

26 ก.ย. 62 ด าเนินการ
แล้ว 

6 แจ้งหน่วยงาน/อ าเภอ ที่เกี่ยวข้อง เสนอโครงการเพื่อขอรับการ
สนับสนุนงบประมาณรายจ่ายจากงบยุทธศาสตร์การพัฒนา
จังหวดั/กลุ่มจังหวัด โดยก าหนดส่งภายในวันที่ 25 ตุลาคม 2562 

ส านักงานจงัหวดั
ระยอง 

1 – 4 ต.ค. 
62 

ด าเนินการ
แล้ว 

7 ก.บ.จ. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อขับเคลื่อนแผนพัฒนาจังหวัด 
แบ่งตามรายประเด็นการพัฒนาจังหวดั 6 ด้าน 

ส านักงานจงัหวดั
ระยอง 

29 ต.ค. 62 ด าเนินการ
แล้ว 

8 คณะอนุกรรมการฯ แต่ละคณะจัดประชุมเชงิปฏิบัติการเพื่อ
ทบทวนเป้าหมายการพัฒนา ประเด็นและแนวทางการพัฒนา 
ตัวชี้วัดในแผน เป็นต้น เพื่อปรับปรุงให้สอดคล้องกับสภาวการณ์
ในปัจจุบันและในอนาคต รวมทั้งการเสนอและวิเคราะห์แผนงาน/
โครงการที่เกี่ยวข้อง แล้วรายงานให้ ก.บ.จ. ทราบ รวมทัง้เสนอ
โครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณภายในสิ้นเดือน
พฤศจิกายน 2562 

ฝ่ายเลขานุการ 
แต่ละ

คณะอนุกรรมการ 

1 – 29 พ.ย. 
62 

ด าเนินการ
แล้ว 

9 กระทรวงมหาดไทยร่วมกับทีมบรูณาการกลางจดัประชุมชี้แจงผ่าน
ระบบวีดิทัศน์ (Video Conference) ให้กับจงัหวัดและกลุ่มจงัหวัด 

ทีมบูรณาการกลาง 3 ธ.ค. 62 ด าเนินการ
แล้ว 
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ที ่ การด าเนินงาน หน่วยด าเนนิการ วัน/เดือน/ป ี หมายเหต ุ
เพื่อชีแ้จงเกี่ยวกับนโยบาย หลักเกณฑ ์และวิธีการจดัท าแผนพฒันา
จังหวัดและกลุ่มจังหวัด ฉบับทบทวน พ.ศ. 2561 – 2565 และ
การจดัท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

10 ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกจิและสังคมแห่งชาติได้มีหนังสือ
แจ้งนโยบาย หลักเกณฑ์ และวธิีการจัดท าแผนพัฒนาจังหวัด/
กลุ่มจังหวัด ฉบบัทบทวน และหลักเกณฑ์และวิธีการจัดท า
แผนปฏิบัติราชการประจ าปีของจังหวัดและกลุม่จังหวัด ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยก าหนดให้จังหวัด/กลุ่มจังหวัด 
ด าเนินการทบทวนแผนฯ ให้แล้วเสร็จและส่งทมีบูรณาการกลาง
วันที่ 27 ธันวาคม 2562 

สภาพัฒน์ 4 ธ.ค. 62 ด าเนินการ
แล้ว 

11 จังหวัดเชิญฝ่ายเลขานุการคณะอนุกรรมการฯ ทั้ง 6 คณะ  
เข้าร่วมซักซ้อมความเข้าใจและกลั่นกรองสรุปผลจากการประชมุ
ของแต่ละคณะ เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2563 ณ ห้อง EEC 
ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดระยอง 

ส านักงานจงัหวดั
ระยอง 

15 พ.ย. 62 ด าเนินการ
แล้ว 

12 จังหวัดจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นร่างแผนพัฒนาจังหวัดระยอง
ปี 2561 – 2565 (ทบทวนปี 2564) แผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2562 
ณ โรงแรมโกลเด้น ซิตี้ ระยอง โดยมีกลุ่มเป้าหมายทุกภาคส่วน 

ส านักงานจงัหวดั
ระยอง 

18 ธ.ค. 62 ด าเนินการ
แล้ว 

13 จังหวัดระยองรวบรวมข้อมูลและปรับปรุงร่างแผนพัฒนาจังหวัด 
พ.ศ. 2561-2565 (ฉบับทบทวนปี 2563) และร่างแผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตามข้อแนะน าของที่
ประชุมประชาคมฯ 

ส านักงานจงัหวดั
ระยอง 

18 – 23 
ธ.ค. 62 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

14 น าร่างแผนพัฒนาจังหวดั พ.ศ. 2561 - 2565 (ฉบับทบทวนปี 
2564) และแผนปฏบิัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2564 เข้าที่ประชุม ก.บ.จ. เพื่อพิจารณาใหค้วามเหน็ชอบ 

ก.บ.จ. 25 ธ.ค. 62 ก าลัง
ด าเนินการ 

15 ปรับปรงุร่างแผนพัฒนาจังหวัด พ.ศ. 2561-2565 (ฉบับ
ทบทวนปี 2564) และร่างแผนปฏิบัติราชการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564ตามข้อแนะน าของ ก.บ.จ. และ
สอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 

ส านักงานจงัหวดั
ระยอง 

24 – 26 
ธ.ค. 62 

 

16 จัดส่งแผนพัฒนาจังหวดั พ.ศ. 2561-2565 (ฉบับทบทวนป ี
2564) และแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
ฉบับสมบูรณ์ให้ทีมบูรณาการกลาง พร้อมจัดท าเล่มแผนฯ 
เผยแพร่ให้กับหน่วยงานในจังหวัดระยอง 

ส านักงานจงัหวดั
ระยอง 

27 ธ.ค. 62  

      จากกระบวนการและขัน้ตอนการทบทวนแผนฯ ข้างต้น จึงได้เปน็ (ร่าง) แผนพัฒนา
จังหวัดระยอง พ.ศ. 2561 – 2565 (ฉบับทบทวนปี 2564) ซึ่งมีองค์ประกอบ ดังนี้ 
      องค์ประกอบของแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ประกอบด้วยดังนี ้
      (๑) ข้อมูลเพื่อการพัฒนา 
       1) ข้อมูลพื้นฐานทางกายภาพ ประกอบด้วย ที่ตั้ง ขนาดพื้นที่ ลักษณะ ภูมิประเทศ 
การใช้ประโยชน์ที่ดิน โครงสร้างพื้นฐาน และข้อมูลสนับสนุนอื่น ๆ ที่มีผลต่อการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด 
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       2) ข้อมูลเชิงเปรียบเทียบ ครอบคลุมข้อมูลที่ส าคัญของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด 
ทั้งข้อมูลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ โดยต้องเป็นข้อมูลที่เป็นปัจจุบันและเป็นอนุกรมอย่างน้อย 3 ปี พร้อมกับ
วิเคราะห์และเปรียบเทียบ เพื่อสะท้อนภาพการเปลี่ยนแปลงที่ส าคัญของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ประกอบด้วย 
        - ด้านเศรษฐกิจ ประกอบด้วยข้อมูลหลักที่แสดงภาพรวมของเศรษฐกิจและ
สาขาเศรษฐกิจหลักที่ส าคัญของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด การค้าชายแดน การท่องเที่ยว และเศรษฐกิจระดับครัวเรือน 
(รายได้และหนี้สินเฉลี่ยต่อครัวเรือน) รวมทั้งมีการวิเคราะห์และเปรียบเทียบเพื่อสะท้อนภาพการเปลี่ยนแปลง 
พร้อมเหตุผลประกอบและข้อมูลสนับสนุนอื่นๆ ที่แสดงให้เห็นศักยภาพหรือระดับความรุนแรงของปัญหา 
        - ด้านสังคมและความมั่นคง ประกอบด้วยข้อมูลด้านสังคมที่ส าคัญของจังหวัด
และกลุ่มจังหวัด เช่น ประชากร แรงงาน การศึกษา สาธารณสุข ความยากจน อาชญากรรม ปัญหา ยาเสพติด เป็นต้น 
รวมทั้งมีการวิเคราะห์และเปรียบเทียบเพื่อสะท้อนภาพการเปลี่ยนแปลง พร้อมเหตุผลประกอบและข้อมูลสนบัสนุน 
        - ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วยข้อมูลด้านทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ส าคัญ เช่น ป่าไม้ ดินและที่ดิน แหล่งน้า ขยะ มลพิษ เป็นต้น โดยมีข้อมูลสนับสนุนที่
เพียงพอ รวมทั้งมีการวิเคราะห์และเปรียบเทียบเพื่อสะท้อนภาพการเปลี่ยนแปลง 
       3) ประเด็นปัญหาและความต้องการเชิงพื้นที่ โดยน าเสนอวิธีการหรือกระบวนการ
ในการเก็บรวบรวมปัญหาและความต้องการของประชาชนในพื้นที่ โดยต้องผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมของภาคี
การพัฒนาในจังหวัดและกลุ่มจังหวัด และต้องมีการประสานแผนระดับต่าง ๆ ในพ้ืนที่ โดยเชื่อมโยงจากแผนพัฒนา
หมู่บ้าน/ชุมชน แผนพัฒนาท้องถิ่น และแผนความต้องการระดับอ าเภอ เพื่อรวบรวมปัญหาและความต้องการของ
ประชาชน ในพื้นที่ เพื่อให้แผนมีความเชื่อมโยงสอดคล้องกันในทุกระดับเป็นแผนเดียวกัน (One Plan) 
        4) ผลการพฒันาและแก้ไขปัญหาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดในช่วงที่ผ่านมา โดยการ
น าเสนอให้เห็นผลการด าเนินการตามแผนว่าประสบผลส าเร็จมากน้อยเพียงใด บรรลุเป้าหมายรวมและเป้าหมาย
ของแนวทางการพัฒนาแต่ละแนวทางที่ก าหนดไว้ และบรรลุผลตามตัวชี้วัดที่ก าหนดไว้หรือไม่ หากไม่สามารถ
บรรลุตามเป้าหมายหรือตัวชี้วัดที่ก าหนดไว้ให้แสดงเหตุผลประกอบ พร้อมทั้งให้ระบุเหตุผลสนับสนุน หากเห็นสมควร
ด าเนินการต่อหรือยุติการด าเนินการ 
      (๒) ประเด็นการพัฒนา 
       1) บทวิเคราะห์ เลือกใช้เครื่องมือการวิเคราะห์ตามหลักวิชาการวางแผน เพื่อแสดง
ให้เห็นถึงโอกาส ศักยภาพ ปัญหา และอุปสรรคของจังหวัดและกลุ่มจังหวัดมีการวิเคราะห์ ความเชื่อมโยงเป้าหมาย
การพัฒนาตามหลัก logical framework โดยจะต้องมีความสอดคล้องกับข้อมูลเพื่อการพัฒนา ตัวชี้วัดการพัฒนา
ระดับจังหวัดและกลุ่มจังหวัด และผลการวิเคราะห์ศักยภาพและประเด็นปัญหาในด้านต่างๆ  
        2) เป้าหมายการพัฒนาจังหวัดและกลุม่จังหวัด (ระยะ 5 ปี) แสดงสถานภาพที่
จังหวัดและกลุ่มจังหวัดต้องการจะเป็นหรือบรรลุถึงในอนาคตอย่างชัดเจน สอดคล้องกับโอกาส ศักยภาพ ปัญหา 
และอุปสรรค ที่เป็นลักษณะเฉพาะของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด 
       3) ตัวชี้วัดความส าเร็จตามเป้าหมายการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด 
ตัวชี้วัดจะต้องมีความชัดเจนสอดคล้องเชื่อมโยงกับเป้าหมายการพัฒนาตลอดช่วงระยะเวลาของแผน มีจ านวนที่
เหมาะสมและสามารถวัดได้ในเชิงปริมาณหรือคุณภาพ ส าหรับค่าเป้าหมายจะต้องมีความสอดคล้องกับค่าฐานข้อมูล 
       4) ประเด็นการพัฒนาของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ก าหนดประเด็นการพัฒนา
ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัดที่สอดคล้องกับประเด็นการพัฒนาส าคัญระดับชาติ (agenda) ทิศทางการพัฒนาภาค 
รวมทั้งศักยภาพ โอกาส ปัญหา และความต้องการของพื้นที่ (area) สอดคล้องกับผลที่ได้จากบทวิเคราะห์ และจัดล าดับ
ความส าคัญของประเด็นการพัฒนา ประกอบด้วย 
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        - วัตถุประสงค์ (ของแต่ละประเด็นการพัฒนา) 
        - เป้าหมายและตัวชี้วัด (ของแต่ละประเด็นการพัฒนา)  
        - แนวทางการพัฒนา (ของแต่ละประเด็นการพัฒนา)  
        - แผนงานโครงการอย่างย่อ (Project Brief) 
      ส าหรับข้อมูล (ร่าง) แผนพัฒนาจังหวัดระยอง พ.ศ. 2561 – 2565 (ฉบับทบทวนปี 
2564) รายละเอียดตามเอกสารแนบ 1  

 
ดาวน์โหลดข้อมูลเอกสารแนบ 1 

(ร่าง) แผนพัฒนาจังหวัดระยอง พ.ศ. 2561 – 2565 (ฉบับทบทวนปี 2564) 

    มติที่ประชุม : เห็นชอบใน (ร่าง) พ.ศ. 2561 – 2565 (ฉบับทบทวนปี 2564) และให้
ส านักงานจังหวัดระยองด าเนินการปรับปรุงแผนพัฒนาจังหวัดระยองให้สอดคล้องกับแนวทางและความต้องการ
ของทุกภาคส่วน 

   4.2 การจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
ของจังหวัดระยอง (ส านักงานจังหวัดระยอง)      
     คณะกรรมการบูรณาการนโยบายพัฒนาภาค (ก.บ.ภ.) ในการประชุมครั้งที่ 2/2562
เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2562 ได้ก าหนดหลักเกณฑ์การเสนอโครงการและกรอบวงเงินการจัดสรรงบประมาณ ดังน้ี 
     1) หลักเกณฑ์การจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ดังนี ้
       1.1) โครงการที่ด าเนินการโดยจังหวัดและกลุ่มจังหวัดจะต้องมีลักษณะดงันี ้
        1) สอดคล้องและเชื่อมโยงกับแนวทางการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด 
สนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ แผนระดับชาติ นโยบายรัฐบาล ทิศทางการพัฒนาภาค รวมทั้ง ศักยภาพ/
ปัญหา และความต้องการของประชาชนในพื้นที่ 
        2) มีความเหมาะสมและเป็นไปได้ ทั้งด้านเทคนิค งบประมาณ และระยะเวลา 
รวมทั้ง มีความคุ้มค่าด้านเศรษฐกิจ สังคม ความมั่นคง และทรัพยากรธรรมชาติ 
        3) มีรายละเอียดประมาณการค่าใช้จ่าย และข้อมูลอื่น ๆ ครบถ้วนสมบูรณ์ 
และสามารถด าเนินการได้ทันท ี
        4) โครงการที่เป็นงบลงทุนและ/หรือครุภัณฑ์จะต้องแสดงหน่วยงานที่พร้อม
รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในปีถัดไป 
        5) ก.บ.จ./ก.บ.ก. สามารถเสนอโครงการที่ต้องใช้ระยะเวลาด าเนินการมากกว่า 
1 ปีได ้
        6) โครงการที่ต้องด าเนินการในพื้นที่ ต้องได้รับการอนุมัติ/อนุญาตจากเจ้าของ
พื้นที่/หน่วยงานเจ้าของพ้ืนที่ก่อน 
       1.2) โครงการที่ด าเนินการโดยจังหวัดและกลุ่มจังหวัดจะต้องไม่มีลักษณะดังนี ้
        1) ไม่เป็นการจัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์เพื่อแจกจ่ายแก่ประชาชนโดยตรง ส าหรับ
โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพจะสนับสนุนเฉพาะวัสดุประกอบการฝึกอบรม 
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        2) โครงการจะต้องไม่เป็นการจัดซื้อครุภัณฑ์เพื่อใช้งานตามภารกิจปกติของ
ส่วนราชการ 
        3) ไม่เป็นค่าใช้จ่ายส าหรับปรับปรุง/ซ่อมแซม/ก่อสร้างอาคารสถานที่ของ
ส่วนราชการ 
        4) ไม่มีวัตถุประสงค์หลักเกี่ยวกับการศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน และกลุ่มเป้าหมาย
ต้องไม่ใช้เจ้าหน้าที่ของรัฐ เว้นแต่ฝึกอบรมด้านอาชีพ และด้านความมั่นคง 
        5) ไม่เป็นในลักษณะของกิจกรรมย่อย ควรมีการจัดกลุ่มเป็นโครงการเดียวกัน
และหรือบูรณาการกิจกรรมที่เกี่ยวข้องเข้าด้วยกันเป็นแผนงาน 
        6) ต้องไม่เป็นการเดินทางไปต่างประเทศ เว้นแต่เป็นกิจกรรมที่มีข้อผูกพัน
กับประเทศในกลุ่มอาเซียน จีน ญี่ปุ่น และเกาหลีใต้ 
        7) ต้องไม่เป็นภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เว้นแต่มีเหตุผลความ
จ าเป็นและเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งให้มีหนังสือยืนยันจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(รอความชัดเจนทางกฎหมาย) 
     2) กรอบการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
ในส่วนของงบประมาณจังหวัดมีรายละเอียดการจัดสรรดังนี ้
       2.1) ให้จังหวัดเสนอโครงการไม่น้อยกว่า 1.5 เท่า แต่ไม่เกิน 2 เท่า ของกรอบ
การจัดสรรฯ หากเสนอเกินกรอบ จะพิจารณาตามล าดับความส าคัญของโครงการเฉพาะที่อยู่ในกรอบวงเงิน
งบประมาณ 2 เท่า เท่านั้น 
       2.2) องค์ประกอบในการจัดสรรงบประมาณจังหวัด ประกอบด้วยดังนี้ 
        - จัดสรรตามจ านวนประชากรของแต่ละจังหวัด (ร้อยละ 25)  
        - จัดสรรเฉลี่ยเท่ากันทุกจังหวัด (ร้อยละ 20) 
        - จัดสรรตามสดัส่วนคนจนในแต่ละจังหวัด (ร้อยละ 10)  
        - จัดสรรผกผันตามรายได้ต่อครัวเรือน (ร้อยละ 25)  
        - จัดสรรตามผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (GPP) (ร้อยละ 10)  
        - ประสิทธิภาพการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของจังหวัด  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ร้อยละ 5) 
        - จัดสรรตามประสิทธิภาพการบริหารงบประมาณของจังหวัด ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 (ร้อยละ 5) 
      2.3) การจัดสรรงบบริหารจัดการของจังหวัด ตามขนาดจังหวัด มี ๓ องค์ประกอบ  
       (๑) จ านวนอ าเภอในจังหวัด (ร้อยละ ๔๐)  
       (๒) จ านวนประชากรในจังหวัด (ร้อยละ ๓๐)  
       (๓) ขนาดพื้นที่ของจังหวัด (ร้อยละ ๓๐)  
       ซึ่งจากเกณฑ์ดังกล่าวสามารถแบ่งขนาดของจังหวัดได้เป็น ๓ ขนาด ดังนี้  
       (๑) จังหวัดขนาดใหญ่ ให้ได้รับงบบริหารจัดการ ๑๐ ล้านบาท 
       (๒) จังหวัดขนาดกลาง ให้ได้รับงบบริหารจัดการ 9 ล้านบาท  
       (๓) จังหวัดขนาดเล็ก ให้ได้รับงบบริหารจัดการ 8 ล้านบาท 
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      ส าหรับจังหวัดระยองได้รับกรอบการจัดสรรงบประมาณฯ ดังนี้ งบพัฒนาจังหวัด 
จ านวน 369.0234 ล้านบาท งบบริหารจัดการจัดหวัด จ านวน 9 ล้านบาท รวมกรอบงบประมาณจ านวน 
378.0234 ล้านบาท (เสนองบประมาณไม่เกิน 2 เท่า คือ 756.0468 ล้านบาท) ซึ่งส่วนราชการ/หน่วยงาน 
ได้เสนอโครงการ/กิจกรรมเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณข้างต้นเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ ส านักงานจังหวัดระยอง
ในฐานะฝ่ายเลขานุการฯ ก.บ.จ. ได้พิจารณาคัดเลือกโครงการ/กิจกรรมตามหลักเกณฑ์ที่ ก.บ.ภ. ก าหนดเบื้องต้น
เรียบร้อยแล้ว เพื่อบรรจุในแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ประกอบด้วย 41 โครงการ 
103 กิจกรรม วงเงินรวมทั้งสิ้น 746,493,160 บาท ทั้งนี้ ฝ่ายเลขานุการฯ ได้พิจารณาจัดล าดับความส าคัญ
ของโครงการตามแผนปฏิบัติราชการฯ เบื้องต้นเรียบร้อยแล้ว โดยได้พิจารณาจากความพร้อมและมีความคุ้มค่า 
ตอบสนองนโยบายของจังหวัดและนโยบายของรัฐบาล ด าเนินการมาต่อเนื่องหรือเป็นงานประจ าปี และแก้ไขปัญหา
เร่งด่วนในพื้นที่ รวมทั้ง สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด เป็นต้น รายละเอียดตามเอกสารแนบ 2 ในการนี ้
ฝ่ายเลขานุการจึงขอให้คณะกรรมการฯ พิจารณารายละเอียดโครงการและให้ความเห็นชอบแผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 
ดาวน์โหลดข้อมูลเอกสารแนบ 2 

โครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

  ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ (เพิม่เติม) 
  เกษตรและสหกรณ์จังหวัดฯ ได้เสนอขอเพิ่มกิจกรรมและวงเงินงบประมาณภายใต้โครงการ
ส่งเสริม พัฒนา และสร้างสุขภาพอนามัยที่ดีให้กับประชาชน กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาความปลอดภัยด้านอาหาร 
จังหวัดระยอง โดยจะร่วมบูรณาการกับส านักงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง ส านักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง และ
หน่วยงานอื่น ๆ ในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อให้โครงการดังกล่าวสามารถเชื่อมโยงได้ทั้งต้นทาง กลางทาง 
และปลายทาง ครอบคลุมในทุกมิติ จึงอยากสอบถามฝ่ายเลขานุการฯ ว่าจะสามารถปรับเพิ่มรายละเอียดโครงการ
ได้อีกหรือไม ่
  ฝ่ายเลขานุการฯ ได้ชี้แจงดังนี้ เนื่องด้วยกระบวนการจัดท าแผนและเสนอโครงการเพื่อขอรับ
การสนุบสนุนงบประมาณฯ ได้ด าเนินการมาตั้งแต่เดือนสิงหาคม หากหน่วยงานต้องการปรับเพิ่มรายละเอียดโครงการ
และงบประมาณ ขอให้จัดท ารายละเอียดโครงการส่งให้จังหวัดภายในวันนี้ตอนเย็น (วันที่ 25 ธันวาคม 2562) 
เพื่อฝ่ายเลขานุการฯ จะได้ตรวจสอบ และทันส่งทีมบูรณาการกลางภายในวันที่ 27 ธันวาคม 2562 แต่ทั้งนี้ จะต้องขึ้น   
อยู่กับคณะกรรมการฯ ทุกท่านด้วยว่าจะให้ปรับเพิ่มหรือไม่ เพราะกระบวนการต่าง ๆ ได้ผ่านการประชาคมมาแล้ว 
  ประธานในที่ประชุมฯ ได้ให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติมดังนี้ การด าเนินโครงการส่งเสริมและพัฒนา
ความปลอดภัยด้านอาหาร ถือเป็นนโยบายที่ส าคัญของจังหวัดระยอง ที่ผ่านมาได้มีการประชุมคณะกรรมการที่
เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้หลายครั้ง เป็นโครงการที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่ง 
  ฝ่ายเลขานุการฯ ได้เสนอที่ประชุมดังนี้ ส าหรับการปรับเพิ่มโครงการข้างต้น ฝ่ายเลขานุการฯ 
จะขอมตใินหลักการให้หน่วยงานไปปรับเพิ่มรายละเอียดเพ่ิมเติม และจะน าเรยีนท่านผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ใน
ฐานะประธาน ก.บ.จ. พิจารณาอีกครั้ง ส่วนโครงการอื่น ๆ ในแผนปฏิบัติราชการฯ ซึ่งไม่มีคณะกรรมการฯ ท่านใด
ขัดข้อง จะขอให้ที่ประชุมพิจารณาให้ความเห็นชอบแผนฯ ดังกล่าว 
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    มติที่ประชุม : เห็นชอบใน (ร่าง) แผนปฏิบัติราชการประจ าปีของจังหวัดระยอง ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 และให้ความเห็นชอบให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปปรับปรุงกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนา
ความปลอดภัยด้านอาหาร จังหวัดระยอง ตามทีฝ่่ายเลขานุการฯ เสนอ 

    หมายเหตุ : หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ไปปรึกษาหารือร่วมกันแล้ว และได้แจ้งปรับปรุง
โครงการส่งเสริม พัฒนา และสร้างสุขภาพอนามัยที่ดีให้กับประชาชน กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาความปลอดภัย
ด้านอาหาร จังหวัดระยอง โดยขอเสนอในวงเงิน 12,037,400 บาท ซึ่งได้เพิ่มกิจรรมย่อยภายใต้โครงการให้ครบ
คลุมทั้งต้นน้ า กลางน้ า และปลายน้ า 
 
ระเบียบวาระที่  5   เรื่อง อื่นๆ 
   - ไม่มี –  

 

 เลิกประชุมเวลา 15.00 น. 

 

 
 

ลงชื่อ    ศรัณย์  เพชรพันธ์    ผู้บันทกึฯ  
       (นายศรณัย์  เพชรพันธ์) 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ  

ลงชื่อ     จีรวัสส์ เปรมดิษฐ์     ผู้ตรวจรายงานการประชุมฯ 
        (นายจีรวัสส์ เปรมดิษฐ์) 
 นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด 
ส านักงานจังหวัดระยอง 
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