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รายงานการประชุม 
คณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) 
ครั้งที่ 7/๒๕61 (ครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562) 

วันที่ 30 ตุลาคม 2561 เวลา 15.00 น. 
ณ ห้องศรีสมุทโภคไชย ชัน้ 4  ศาลากลางจังหวดัระยอง 

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

กรรมการผูร้่วมประชุม 
1. นายธีรวัฒน ์ สุดสุข  แทน ผู๎วําราชการจังหวัดระยอง                 ประธานฯ 
2. นายฉันท์  แปูนเพชร  แทน ปลัดจังหวัดระยอง 
3. พ.ต.ท.หญิง ลินดา  ผุดผํอง แทน ผู๎บังคับการต ารวจภูธรจังหวัดระยอง 
4. นางวนิดา  สมบัติศรี  แทน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดระยอง 
5. นายวิวัฒนช์ัย  หนูทอง  แทน เกษตรและสหกรณ์จังหวัดระยอง 
6. นางคนึงนิจ  ทยายุทธ  แทน อุตสาหกรรมจังหวัดระยอง 
7. นางวรัญญา  ถนอมพันธุ์ พาณิชย์จังหวัดระยอง 
8. นางจินตนา  รักสุจริตวงศ ์  คลังจังหวัดระยอง 
9. นางสาวสุพัชญมันทน์  อินทรจักร์ แทน แรงงานจังหวัดระยอง 
10. นางสาวสุนีรัตน์  สิงหเสมานนท์ แทน พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดระยอง 
11. นางสาวทิพย์อาภา  ยลธรรม์ธรรม ผู๎อ านวยการส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมจังหวัดระยอง 
12. นายพงษ์อนันต์  จันทร์ไพร ทํองเที่ยวและกีฬาจังหวัดระยอง 
13. นางศุภดี  วิถีธรรมศักดิ์  วัฒนธรรมจังหวัดระยอง 
๑4. นายสุรสิงห์  พูนเพิ่มสุขสมบัติ  เกษตรจังหวัดระยอง 
15. นายสะอาด  พุทธิจักร  แทน นายกองค์การบริหารสํวนจังหวัดระยอง 
16. นางกรรณิกา  วิโรจน์แสงทอง แทน นายกเทศมนตรีนครระยอง 
17. นายกวิล  โพธิบัวทอง  แทน นายกเทศมนตรีเมืองมาบตาพุด 
18. นายบุญธรรม  ใยกล๎า  นายกเทศมนตรีต าบลเนินพระ 
19. นางสาวเพ็ญกนก  ท๎วมประถม แทน ประธานชมรมนายกองค์การบริหารสํวนต าบล จังหวัดระยอง 
20. นายนิพัทธ์  จิตติรบ ารุง แทน ผู๎จัดการการประปาสํวนภูมิภาค สาขาระยอง  
21. นายกฤษณะ  ข าคง  แทน ผู๎จัดการการไฟฟูาสํวนภูมิภาค จังหวัดระยอง 
22. นายอุทิศ ลิ่มสกุล  ผู๎อ านวยการ ททท. ส านักงานระยอง 
23. นายภิรมย์  อันล้ าเลิศ  แทน ผู๎อ านวยการส านักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด 
24. นายนพดล  ตั้งทรงเจริญ ประธานหอการค๎าจังหวัดระยอง 
25. นายประเทือง วงศ์ซ้ิม  แทน ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง 
26. นายปรัชญา  สมะลามา ผู๎แทนหอการค๎าไทยประจ าภาคตะวันออก 
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27. นายอภินันท์  รัตนพรทรีสกุล   แทน นายกสมาคมประมงจังหวัดระยอง 
28. นายสุรศักดิ์  วงษ์เหม  ผู๎แทนภูมิปัญญาด๎านการมีสํวนรํวม 
29. นายรุํงโรจน์ เฉลาฉายแสง ผู๎แทนภูมิปัญญาด๎านด๎านสิ่งแวดล๎อม  
30. นางสุธีรา ผํองใส   ผู๎แทนภาคประชาสังคม 
31. นายประจวบ  จ าเนียรศรี ผู๎แทนภาคประชาสังคม 
32. นายสมเกียรติ  พูลสุขเสริม หัวหน๎าส านักงานจังหวัดระยอง  เลขานุการฯ 
 

ผู้ไม่มาประชุม (ตดิราชการ/ภารกิจส าคัญ) 
1. รองผู๎วําราชการจังหวัดระยอง (นายยุทธพล  องอาจอิทธิชัย) 
2. รองผู๎วําราชการจังหวัดระยอง (วําที่ร๎อยตรี พิรุณ  เหมะรักษ์) 
3. ผู๎แทนผู๎บัญชาการทัพเรือภาคท่ี ๑ 
4. นปก.มทบ.14 
5. ประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดระยอง 
6. รองประธานคณะกรรมการธรรมาภิบาล จังหวัดระยอง 
7. ประธานคณะท างานเครือขํายประชาสังคม จังหวัดระยอง 
8. นายกสมาคมธุรกิจการทํองเที่ยวจังหวัดระยอง 
9. นายสุนทร  ราชวฒัน ์  

ผู้เข้าร่วมประชุม 
1. นางอุษา เพ็งแก๎ว   ส านักงานเกษตรจังหวัดระยอง 
2. นายรัตนไกร  ตันศรีวงษ์  ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดระยอง 
3. นายทรงสรรค์  อุนะพ านัก ส านักงานสหกรณ์จังหวัดระยอง 
4. นายสุรพงษ์  บุญยั่งยืน  อ าเภอวังจันทร์ 
5. นายวัชนะ  บุญชัย  สวนพฤษศาสตร์ระยอง 
6. นายจีรวัสส ์ เปรมดิษฐ์  ส านักงานจังหวัดระยอง 
7. นายศรัณย์  เพชรพันธ์  ส านักงานจังหวัดระยอง 
 
 
เร่ิมประชุมเวลา 15.0๐ น. 
  เมื่อที่ประชุมพร๎อมแล๎ว นายธีรวัฒน์  สุดสุข รองผู๎วําราชการจังหวัดระยอง ได๎รับมอบหมายจาก
ผู๎วําราชการจังหวัดระยองเป็นประธานในการประชุมฯ กลําวเปิดการประชุมและด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระ 
มีดังนี้ 
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ระเบียบวาระที่  ๑  เร่ือง ประธานแจ้งใหท้ี่ประชุมทราบ 
 จังหวัดระยองได๎แตํงตั้งคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) เพ่ือท าหน๎าที่                
ในการวางแนวทางปฏิบัติและอ านวยการให๎การบริหารงานจังหวัดเป็นไปตามหลักการ นโยบาย และระเบียบตามที่
คณะกรรมการนโยบายการบริหารงานจังหวัดและกลุํมจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.น.จ.) ก าหนด 
 จังหวัดระยองได๎รับการจัดสรรงบประมาณรายจํายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จ านวน 23 
โครงการ 58 กิจกรรม งบประมาณรวม 370,660,100 บาท (สามร๎อยเจ็ดสิบล๎านหกแสนหกหมื่นหนึ่งร๎อยบาท
ถ๎วน) ซึ่งขณะนี้จังหวัดระยองได๎อนุมัติและมอบอ านาจให๎สํวนราชการและอ าเภอได๎ด าเนินโครงการเรียบร๎อยแล๎ว 
ปรากฏวํา จากการตรวจสอบมีสํวนราชการและอ าเภอขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดกิจกรรมและรายการ
งบประมาณคําใช๎จํายของโครงการ/กิจกรรม เพ่ือให๎การด าเนินโครงการ เป็นไปอยํางมีประสิทธิภาพและเกิด
ประโยชน์สูงสุด ซึ่งการเปลี่ยนแปลงดังกลําวจะต๎องผํานความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบ
บูรณาการ (ก.บ.จ.) 
 เนื่องจากขณะนี้จังหวัดระยองอยูํในชํวงด าเนินการจัดท าและทบทวนแผนพัฒนาจังหวัดระยอง 
พ.ศ. 2561 – 2565 (ฉบับทบทวนปี 2563) และการจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 
2563 ซึ่งคณะกรรมการบูรณาการนโยบายพัฒนาภาค (ก.บ.ภ.) ได๎ก าหนดนโยบาย หลักเกณฑ์ และวิธีการจัดท า
แผนพัฒนาจังหวัดและกลุํมจังหวัด (ฉบับทบทวน) หลักเกณฑ์และวิธีการจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของ
จังหวัดและกลุํมจังหวัด ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รวมทั้ง หลักเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงโครงการตาม
แผนปฏิบัติราชการฯ ทั้งนี้ จากนโยบายและหลักเกณฑ์ดังกลําว จังหวัดระยองจึงได๎ปรับปรุงปฏิทินการด าเนินงานฯ 
ซึ่งในการจัดท าแผนพัฒนาจังหวัดระยองเพ่ือไปสูํแผนที่มีคุณภาพ สอดคล๎องกับความต๎องการของทุกภาคสํวนและ
บริบทของจังหวัดระยอง รวมทั้ง สามารถแก๎ไขปัญหาความเดือดร๎อนของประชาชนในพ้ืนที่ได๎นั้น จ าเป็นอยํางยิ่งที่
จะต๎องอาศัยความรํวมมือของทุกภาคสํวนที่เกี่ยวข๎อง โดยเฉพาะคณะกรรมการใน ก.บ.จ. ซึ่งมีสํวนส าคัญเป็นอยําง
ยิ่ง ดังนั้น จึงขอให๎ทุกภาคสํวนรํวมกันด าเนินงานเพ่ือให๎การจัดท าแผนพัฒนาจังหวัดระยองบรรลุเปูาหมายได๎ 
 ในการนี้ จงัหวัดระยองจึงได๎เชิญคณะกรรมการ ก.บ.จ. เข๎ารํวมประชุม ครั้งที่ 7/๒๕61 (ครั้งที่ 1 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562) รวมถึง มีระเบียบวาระการประชุมเรื่องอ่ืน ๆ ที่จะรายงานให๎คณะกรรมการฯ ทราบด๎วย 

 มติที่ประชุม : รับทราบตามที่ประธานฯ แจ๎งให๎ทราบ 
 
ระเบียบวาระที่  ๒ เร่ือง รับรองรายงานการประชุม 

 ตามที่จังหวัดระยองได๎เชิญประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.)                  
ครั้งที่ 6/2561 (ครั้งที่ 8 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561) เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2561 ส านักงานจังหวัดระยอง             
ในฐานะฝุายเลขานุการฯ ได๎จัดท ารายงานการประชุมฯ จ านวน 10 หน๎า และได๎แจ๎งเวียนแล๎วตามหนังสือจังหวัด
ระยอง ดํวนที่สุด ที่ รย 0017.2/ว 3722 ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2561 เพ่ือให๎คณะกรรมการฯ ได๎ตรวจสอบ
และรับรองรายงานการประชุมดังกลําว รวมถึง ได๎น าเรียนไว๎ในเว็บไซต์จังหวัดระยองด๎วยแล๎ว 

 
 มติที่ประชุม :  รับรองรายงานการประชุมฯ 
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ระเบียบวาระที่ ๓  เร่ือง เพ่ือทราบ 

 ปฏิทินในการจัดท าแผนพัฒนาจังหวัดระยอง พ.ศ. 2561 – 2565 (ฉบับทบทวนปี 
2563) และแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
 (ส านักงานจังหวัดระยอง) 
 จังหวัดระยองอยูํในชํวงด าเนินการจัดท าและทบทวนแผนพัฒนาจังหวัดระยอง พ.ศ. 2561 – 2565 
(ฉบับทบทวนปี 2563) และการจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ซึ่งคณะกรรมการ
บูรณาการนโยบายพัฒนาภาค (ก.บ.ภ.) ได๎ก าหนดนโยบาย หลักเกณฑ์ และวิธีการจัดท าแผนพัฒนาจังหวัดและ
กลุํมจังหวัด (ฉบับทบทวน) หลักเกณฑ์และวิธีการจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของจังหวัดและกลุํมจังหวัด 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รวมทั้ง หลักเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงโครงการตามแผนปฏิบัติราชการฯ ทั้งนี้ 
จากนโยบายและหลักเกณฑ์ดังกลําว จังหวัดระยองจึงได๎ปรับปรุงปฏิทินการด าเนินงานฯ ดังนี้ 

ที ่ การด าเนินงาน 
หน่วย

ด าเนินการ 
วัน/เดือน/ปี หมายเหตุ 

1 อบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือการพัฒนาศักยภาพการเชื่อมโยง
ระดับพ้ืนที่และการจัดท าแผนยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนการ
พัฒนาในระดับพื้นที่จังหวัดระยอง  

ส านักงาน
จังหวัดระยอง 

 

7-8 ส.ค. 61 ด าเนินการ
แล๎ว 

2 ประชุมทบทวนภารกิจกิจของ ก.บ.อ. และอ าเภอทบทวน
และจัดท าแผนพัฒนาอ าเภอ (ทบทวนปี 2563) 
กลุํมเปูาหมาย คือ ก.บ.อ. ทุกอ าเภอ 

ส านักงาน
จังหวัดระยอง/

ทุกอ าเภอ 

20-24 ส.ค. 
61 

อยูํระหวําง
ด าเนินการ 

3 ประชุมทบทวนแผนพัฒนาจังหวัดระยองปี 2561 – 
2564 (ทบทวนปี 2563) และแผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 1 กลุํมเปูาหมาย 
คือ ทุกภาคสํวนในจังหวัดระยอง 

ส านักงาน
จังหวัดระยอง 

27 ส.ค. 61 ด าเนินการ
แล๎ว 

4 ประชุมพิจารณากลั่นกรองผลจากการประชุมเชิงปฏิบัติการ
เพ่ือทบทวนแผนพัฒนาจังหวัดระยอง พ.ศ. 2561 – 
2564 (ทบทวนปี 2563) และแผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2563  

ส านักงาน
จังหวัดระยอง 

4-6 ก.ย. 61 ด าเนินการ
แล๎ว 

5 สํวนราชการ หนํวยงาน อ าเภอ เสนอโครงการเพื่อขอรับ
การสนับสนุนงบประมาณ ปี 2563 

ทุกสํวนราชการ/
อ าเภอ 

7 ก.ย. –  
31 ต.ค. 61 

ด าเนินการ
แล๎ว 

6 สภาพัฒน์ (ฝุายเลขาฯ ก.บ.ภ.) แจ๎ง แนวทางการจัดท า
แผนพัฒนาจังหวัดและแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 
(ทบทวนปี 2563) โดยขยายระยะเวลาแผนพัฒนา
จังหวัด เป็น พ.ศ. 2561 – 2565 (5 ปี) เพ่ือให๎
สอดคล๎องกับกรอบระยะเวลาการจัดท าแผนแมํบทภายใต๎
ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี 

สภาพัฒน์ 20 ก.ย. 61 แจ๎งเมื่อ 
20 ก.ย. 
61 

7 กระทรวงมหาดไทยจัดอบรมเชิงปฏิบัติการในการจัดท า
แผนพัฒนาจังหวัดและกลุํมจังหวัด เชื่อมโยงทิศทางการ
พัฒนาภาค เพ่ือให๎ค าปรึกษาแกํจังหวัดในการปรับปรุง
แผนพัฒนาจังหวัดและกลุํมจังหวัด 

สบจ.สปมท. 26-28 ต.ค. 
61 

ด าเนินการ
แล๎ว 
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ที ่ การด าเนินงาน 
หน่วย

ด าเนินการ 
วัน/เดือน/ปี หมายเหตุ 

8 ประชุมทบทวนแผนพัฒนาจังหวัดระยองปี 2561 – 2565 
(ทบทวนปี 2563) และแผนปฏิบัติราชการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 2 กลุํมเปูาหมาย คือ ทุก
ภาคสํวนในจังหวัดระยอง เพ่ือปรับปรุงแผนฯ ให๎เป็นระยะ 
5 ปี และสอดคล๎องกับแผนแมํบทภายใต๎ยุทธศาสตร์ชาติ 

ส านักงาน
จังหวัดระยอง 

5-12 พ.ย. 
61 

 

9 รวบรวมข๎อมูลพ้ืนฐานจังหวัดและท่ีเกี่ยวข๎องกับการพัฒนา 
และข๎อมูลที่ได๎จากการประชุมทบทวนฯ ครั้งที่ 2 และ
ด าเนินการปรับปรุงแผนพัฒนาจังหวัดและแผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปี 

ส านักงาน
จังหวัดระยอง 

12–16 พ.ย. 
61 

 

10 ประชุมประชาคมรํางแผนพัฒนาจังหวัดระยอง พ.ศ. 
2561-2565 (ทบทวนปี 2563) และแผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 2  

ส านักงาน
จังหวัดระยอง 

19-23 พ.ย. 
61 

 

11 ปรับปรุงรํางแผนพัฒนาจังหวัด พ.ศ. 2561-2565 (ฉบับ
ทบทวนปี 2563) และรํางแผนปฏิบัติราชการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 ตามข๎อแนะน าของที่ประชุม
ประชาคมฯ 

ส านักงาน
จังหวัดระยอง 

26-30 พ.ย. 
61 

 

12 น ารํางแผนพัฒนาจังหวัด พ.ศ. 2561-2565 (ฉบับ
ทบทวนปี 2563) และแผนปฏิบัติราชการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 เข๎าท่ีประชุม ก.บ.จ. เพื่อ
พิจารณาให๎ความเห็นชอบ 

ก.บ.จ. 3-7 ธ.ค.61  

13 ปรับปรุงรํางแผนพัฒนาจังหวัด พ.ศ. 2561-2565 (ฉบับ
ทบทวนปี 2563) และรํางแผนปฏิบัติราชการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 ตามข๎อแนะน าของ ก.บ.จ. และ
สอดคล๎องกับแผนแมํบทภายใต๎ยุทธศาสตร์ชาติ 

ส านักงาน
จังหวัดระยอง 

11-14 ธ.ค. 
61 

 

14 จัดสํงแผนพัฒนาจังหวัด พ.ศ. 2561-2565 (ฉบับ
ทบทวนปี 2563) และแผนปฏิบัติราชการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 ฉบับสมบูรณ์ให๎ทีมบูรณาการ
กลาง พร๎อมจัดท าเลํมแผนฯ เผยแพรํให๎กับหนํวยงานใน
จังหวัดระยอง 

ส านักงาน
จังหวัดระยอง 

17 ธ.ค. 61  

หมายเหตุ :  1. ปรับปรุงปฏิทินการด าเนินงาน ณ วันที่ 29 ต.ค. 61 
 2. ก าหนดการและระยะเวลาเปลี่ยนแปลงได๎ตามความเหมาะสม 

 มติที่ประชุม : รับทราบตามที่ฝุายส านักงานจังหวัดระยองเสนอ 
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ระเบียบวาระที่ 4  เร่ือง เพ่ือพิจารณา 

 4.1 การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดกิจกรรมและงบประมาณค่าใช้จ่ายโครงการตาม
แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (งบจังหวัด) 
  เนื่องจากขณะนี้ได๎เริ่มต๎นการบริหารงบประมาณรายจํายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562  
ซ่ึงสํวนราชการและอ าเภอที่ได๎รับการจัดสรรโครงการและงบประมาณรายจํายตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 ได๎ตรวจสอบรายละเอียดที่เกี่ยวข๎อง ปรากฏวํา มีสํวนราชการ และอ าเภอขอ
เปลี่ยนแปลงรายละเอียดกิจกรรมและรายการงบประมาณคําใช๎จํายของโครงการ/กิจกรรม เพ่ือให๎การด าเนิน
โครงการมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด ซึ่งจะต๎องผํานความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารงานจังหวัด
แบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) 

  ระเบียบ/กฎหมาย/ประกาศที่เกี่ยวข้อง 
  1. มตคิณะกรรมการบูรณาการนโยบายพัฒนาภาค (ก.บ.ภ.) ในการประชุมครั้งที่ 2/2561 
เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2561 เห็นชอบหลักเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2562 ของจังหวัดและกลุํมจังหวัด โดยมีรายละเอียดดังนี้  
    1) ในกรณีที่จังหวัดและกลุํมจังหวัดมีความประสงค์โอนเปลี่ยนแปลงโครงการ ให้เน้น
ด าเนินโครงการส ารองที่อยู่ในแผนปฏิบัติราชการประจ าปี (Y2) ก่อน 
    2) การเปลี่ยนแปลงโครงการทุกกรณี ให๎ผู๎วําราชการจังหวัดหรือหัวหน๎ากลุํมจังหวัด 
ด าเนินการตามระเบียบวําด๎วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2548 และที่แก๎ไขเพ่ิมเติม และระเบียบวําด๎วยการ
บริหารงบประมาณรายจํายสาหรับแผนงานบูรณาการ พ.ศ. 2559 
    3) กรณีจังหวัดหรือกลุํมจังหวัดมีความประสงค์ขอโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจําย
ของจังหวัดหรือของกลุํมจังหวัด ทั้งกรณีงบประมาณปกติและงบประมาณเหลือจําย ที่เป็นการด าเนินการโครงการ
ใหมํที่ไมํอยูํในแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของจังหวัดและกลุํมจังหวัด หรือด าเนินการโครงการเดิม แตํมีการ
เปลี่ยนแปลงกิจกรรมหรือพ้ืนที่ด าเนินการ ซึ่งกระทบตํอกลุํมเปูาหมายหรือวัตถุประสงค์ของโครงการ ให๎เสนอขอ
ความเห็นชอบจาก อ.ก.บ.ภ. ที่ก ากับดูแลภาค 
     โดยให๎ ผู๎วําราชการจังหวัดหรือหัวหน๎ากลุํมจังหวัด น าเสนอเพ่ือขอความเห็นชอบจาก 
ก.บ.จ. หรือ ก.บ.ก. แล๎วแตํกรณี เมื่อ ก.บ.จ. หรือ ก.บ.ก. ให๎ความเห็นชอบในการปรับแผนปฏิบัติราชการประจ าปี
ของจังหวัด แผนปฏิบัติราชการประจ าปีของกลุํมจังหวัด แผนพัฒนาจังหวัด และแผนพัฒนากลุํมจังหวัด พร๎อมทั้ง
เห็นชอบการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจํายของจังหวัดหรือกลุํมจังหวัดแล๎ว ให๎ผู๎วําราชการจังหวัดหรือ
หัวหน๎ากลุํมจังหวัดน าเสนอขอความเห็นชอบจาก อ.ก.บ.ภ. ที่ก ากับดูแลภาค 
    4) กรณีจังหวัดหรือกลุํมจังหวัดขอโอนเปลี่ยนแปลงโครงการและวงเงินงบประมาณของ
จังหวัดหรือของกลุํมจังหวัดที่นอกเหนือจากข๎อ 3) เมื่อได๎รับการพิจารณาให๎โอนเปลี่ยนแปลงแล๎ว ให๎ ก.บ.จ. หรือ 
ก.บ.ก. รายงานการเปลี่ยนแปลงดังกลําวให๎ อ.ก.บ.ภ. ที่ก ากับดูแลภาค ทราบภายใน 15 วัน นับแตํวันสิ้นไตรมาสที่
ได๎รับอนุมัติให๎เปลี่ยนแปลงโครงการ 
    5) ก.บ.ภ. ได๎ก าหนดกรอบระยะเวลาในการสํงค าขอเปลี่ยนแปลงโครงการและ/หรือโอน
เปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจํายตามแผนปฏิบัติราชการของจังหวัดและกลุํมจังหวัดประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2561 - 2562 จะต๎องด าเนินการตามขั้นตอนและระเบียบที่เกี่ยวข๎อง โดยจะต๎องเสนอขอความเห็นชอบตํอ อ.
ก.บ.ภ. ที่ก ากับดูแลภาคภายในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2561 เพ่ือให๎สามารถด าเนินการเบิกจํายทันภายในไตรมาส 1 
ของปีงบประมาณ ทั้งนี้ หากคณะรัฐมนตรีมีมติผํอนผันและขยายระยะเวลาการด า เนินการตามมาตรการเพ่ิม
ประสิทธิภาพการใช๎จํายงบประมาณ อ.ก.บ.ภ. ที่ก ากับดูแลภาค สามารถพิจารณาผํอนผันให๎จังหวัดและกลุํม
จังหวัดสํงค าขอเปลี่ยนแปลงโครงการฯ เพ่ิมเติมได๎ตามท่ีเห็นสมควร 
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   2. ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2554   
ข้อ 24 ก าหนดวํา “หัวหน้าส่วนราชการหรือหัวหน้ารัฐวิสาหกิจมีอ านาจโอนและหรือเปลี่ยนแปลงงบประมาณ
รายจ่ายที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในงบรายจ่ายใดๆ ภายใต้แผนงานเดียวกัน ยกเว้นงบบุคลากร เพ่ือจัดท า
ผลผลิตหรือโครงการตามเป้าหมายที่ระบุในเอกสารประกอบพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  หรือ
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมหรือเพื่อเพิ่มเติมเป้าหมาย ผลผลิตหรือโครงการเดิมดังกล่าว ให้
บรรลุเป้าหมายการให้บริการกระทรวงหรือเป้าหมายตามแผนงานในเชิงบูรณาการ แต่ต้องไม่ก่อให้เกิดรายการก่อ
หนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ ... ในกรณีที่เป็นการโอนหรือเปลี่ยนแปลงเพ่ือจัดหาครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อสร้าง จะต้องมี
วงเงินต่อหน่วยต่ ากว่าหนึ่งล้านบาทและต่ ากว่าสิบล้านบาทตามล าดับ” 
   3. ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณรายจ่ายส าหรับแผนงานบูรณาการ พ.ศ. 2559  
    หมวด 1 การขอรับการจัดสรรงบประมาณ ดังนี้ 
    ข้อ ๑๐ ในกรณีที่หนํวยรับงบประมาณมีความจ าเป็นต๎องปรับปรุงแผนการปฏิบัติงานและ 
แผนการใช๎จํายงบประมาณ ซึ่งมีผลท าให๎เปูาหมายโครงการหรือกิจกรรมของแผนงานบูรณาการ เปลี่ยนแปลงไปใน
สาระส าคัญจากที่ส านักงบประมาณได๎ให๎ความเห็นชอบไว๎แล๎ว ให๎หนํวยรับงบประมาณ เสนอเรื่องตํอหนํวยงาน
เจ๎าภาพ เพ่ือหนํวยงานเจ๎าภาพเสนอขอความเห็นชอบจากรองนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรี แล๎วแตํกรณี กํอนสํงให๎
ส านักงบประมาณพิจารณาให๎ความเห็นชอบตํอไป 
    หมวด 2 การจัดสรรงบประมาณและการใช้รายจ่าย ดังนี้ 
    ข้อ ๑๒ ในกรณีที่หนํวยรับงบประมาณมีความจ าเป็นต๎องเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของ 
โครงการ กิจกรรม หรือรายการ ที่ไมํมีผลกระทบตํอวัตถุประสงค์และเปูาหมายของโครงการ กิจกรรม หรือ 
รายการของแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช๎จํายงบประมาณที่มิใชํรายการกํอหนี้ผูกพันข๎ามปีงบประมาณ ใน
แผนงานบูรณาการ โดยไมํเพ่ิมวงเงินงบประมาณรายจําย ให๎หนํวยรับงบประมาณสามารถกระท าได๎ โดยไมํต๎องขอ
ท าความตกลงกับส านักงบประมาณ 
    หมวด 3 การโอนงบประมาณรายจ่าย ดังนี้ 
    ข้อ 15 ในกรณีที่มีความจ าเป็นต๎องโอนงบประมาณรายจํายบูรณาการภายใต๎แผนงาน
บูรณาการเดียวกัน ให๎โอนได๎ในกรณี ดังตํอไปนี้ 
    (1) หนํวยงานรับงบประมาณไมํสามารถด าเนินการใช๎จํายหรือกํอหนี้ผูกพันงบประมาณ
รายจํายส าหรับโครงการ กิจกรรม หรือรายการภายใต๎แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช๎จํายงบประมาณที่ได๎รับ              
ความเห็นชอบจากส านักงบประมาณ 
    (๒) เป็นงบประมาณรายจํายที่เหลือจํายจากการด าเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์และ
เปูาหมายโครงการ กิจกรรม หรือรายการตามท่ีได๎รับจัดสรรงบประมาณ หรือจากการจัดซื้อจัดจ๎างแล๎ว 
    (๓) เป็นงบประมาณรายจํายที่หมดความจ าเป็นในการใช๎จํายไมํวําด๎วยเหตุใด 
    (๔) กรณีมีความจ าเป็นเรํงดํวนต๎องด าเนินโครงการ กิจกรรม หรือรายการอ่ืนที่อยูํภายใต๎
วัตถุประสงค์และเปูาหมายของแผนงานบูรณาการนั้น แตํมิได๎รับรับการจัดสรรงบประมาณ 
    การโอนงบประมาณรายจ่ายตามวรรคหนึ่ง (1) (๓) และ (๔) ให้หน่วยงานรับ
งบประมาณแจ้งหน่วยงานเจ้าภาพทราบและให้รองนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีแล้วแต่กรณี พิจารณาเห็นชอบ
ก่อนเสนอส านักงบประมาณพิจารณาอนุมัติ 
    ข้อ 16 ให๎หนํวยรับงบประมาณโอนและหรือเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจํายบูรณาการ
ตามข๎อ 15 (2) ในงบรายจํายใดๆ ภายใต๎โครงการหรือกิจกรรม ตัวชี้วัด และแนวทางการด าเนินงานในแผนงาน
บูรณาการเดียวกัน ยกเว๎นงบบุคลากร เพื่อจัดท าโครงการตามเปูาหมายที่ก าหนดไว๎ในแผนปฏิบัติงานและแผนการ
ใช๎จํายงบประมาณ หรือเพ่ิมเติมเปูาหมายโครงการเดิมให๎บรรลุผลสัมฤทธิ์ โดยให๎หนํวยรับงบประมาณรายงาน
หนํวยงานเจ๎าภาพ และรายงานรองนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีแล้วแต่กรณี เพ่ือทราบและแจ๎งส านักงบประมาณ
ทราบด๎วย  
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   4. แนวทางปฏิบัติการบริหารงบประมาณ แผนงานบูรณาการส่งเสริมการพัฒนาจังหวัด
และกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
    ตามที่รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) ในฐานะประธานกรรมการพิจารณาการ
จัดท า งบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ คณะที่ ๔.๒ แผนงาน
บูรณาการ สํงเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุํมจังหวัดแบบบูรณาการ ในฐานะรองนายกรัฐมนตรีที่ก า กับดูแล
แผนงานบูรณาการฯ ได๎มีนโยบายในการก ากับดูแล เรํงรัด และติดตามผลการด าเนินตามแผนฯ ดังนี้ 
    ๑) กรณีการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจําย ให๎จังหวัด/กลุํมจังหวัดเสนอขอความ
เห็นชอบจาก ก.บ.จ. หรือ ก.บ.ก. แล๎วแตํกรณี หากพิจารณาแล๎วเห็นวําการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจํายมี
ผลท าให๎เปูาหมาย กิจกรรม หรือรายการเปลี่ยนแปลงไปในสาระส าคัญตามท่ีส านักงบประมาณให๎ความเห็นชอบไว๎
แล๎ว ให๎จังหวัดหรือกลุํมจังหวัดด าเนินการปรับปรุงแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช๎จํายงบประมาณ และสํงให๎
ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยรวบรวมเสนอรองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) ในฐานะก ากับดูแลแผนงาน
บูรณาการสํงเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุํมจังหวัดแบบบูรณาการเพ่ือโปรดพิจารณาให๎ความเห็นชอบ ทั้งนี้ กรณี
โอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจํายที่ไมํมีผลกระทบตํอเปูาหมายโครงการ กิจกรรม หรือรายการ ให๎ด าเนินการได๎ 
โดยไมํต๎องขอท าความตกลงกับส านักงบประมาณ แล๎วส าเนาสํงส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยทราบด๎วย 
    ๒) กรณีการใช๎งบประมาณท่ีเหลือจํายจากการด าเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์และเปูาหมาย
โครงการ กิจกรรม หรือรายการที่ได๎รับการจัดสรรงบประมาณ หรือจากการจัดซื้อจัดจ๎างแล๎ว ให๎ด าเนินการเป็นไป
ตาม ข๎อ ๑๕ (๒) และข๎อ ๑๖ ของระเบียบวําด๎วยการบริหารงบประมาณรายจํายส าหรับแผนงานบูรณาการ พ.ศ. 
๒๕๕9 ให๎จังหวัดและกลุํมจังหวัดเสนอขอความเห็นชอบจาก ก.บ.จ. และ ก.บ.ก. แล๎วแตํกรณี และสํงให๎ส านักงาน
ปลัดกระทรวงมหาดไทย เพ่ือรวบรวมเสนอรองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) ในฐานะก ากับดูแลแผนงาน
บูรณาการสํงเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุํมจังหวัดแบบบูรณาการเพ่ือทราบ และแจ๎งส านักงบประมาณตํอไป 
    ๓) การขอปรับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช๎จํายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๒ แผนงานบูรณาการสํงเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุํมจังหวัดแบบบูรณาการ ก าหนดเป็นห๎วงเวลา ดังนี้ 
     ๓.๑) กรณีการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจําย ให๎จังหวัดและกลุํมจังหวัดสํงแบบ
รายงาน การขอปรับแผนการปฏิบัติงานฯ ให๎ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ภายในวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ 
     ๓.๒) กรณีการใช๎งบประมาณท่ีเหลือจําย ให๎จังหวัดและกลุํมจังหวัดสํงแบบรายงานการ
ขอปรับแผนการปฏิบัติงานฯ ให๎ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย แบํงเป็น ๔ รอบ คือภายใน ๑๕ วัน นับแตํวัน
สิ้นไตรมาส 

    ส าหรับการประชุมในวันนี้มีสํวนราชการและอ าเภอแจ๎งขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดกิจกรรม
และรายการงบประมาณคําใช๎จําย ดังนี้ 
    1) การเปลี่ยนแปลงที่ไม่กระทบต่อแผนฯ 
  1.1) อ าเภอวังจันทร์ ขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดชื่อกิจกรรม คือ 

โครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ (เดิม) โครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ (ใหม่) 
โครงการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านคมนาคมเพื่อ
บริการประชาชนอย่างท่ัวถึงในอ าเภอวังจันทร์ 
ประจ าปี 2562 
กิจกรรม กํอสร๎างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
สายคลองเขตสายเกํา หมูํที่ 6 ต าบลปุายุบใน  
อ าเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง 

โครงการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านคมนาคมเพื่อ
บริการประชาชนอย่างท่ัวถึงในอ าเภอวังจันทร์ 
ประจ าปี 2562 
กิจกรรม กํอสร๎างปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก 
คอนกรีต สายคลองเขตสายเกํา หมูํที่ 6 ต าบลปุายุบใน 
อ าเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง 
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โครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ (เดิม) โครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ (ใหม่) 
รายละเอียดกิจกรรม กํอสร๎างปรับปรุงถนนลาดยาง 
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต กว๎าง 6.00 เมตร ยาว 600.00 
เมตร หนา 0.05 เมตร สายคลองเขตสายเกํา หมูํที่ 6 
ต าบลปุายุบใน อ าเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง 
งบประมาณ 1,700,000 บาท 

รายละเอียดกิจกรรม กํอสร๎างปรับปรุงถนนลาดยาง 
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต กว๎าง 6.00 เมตร ยาว 600.00 
เมตร หนา 0.05 เมตร สายคลองเขตสายเกํา หมูํที่ 6 
ต าบลปุายุบใน อ าเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง 
งบประมาณ 1,700,000 บาท 

เหตุผล/ความจ าเป็น 
เนื่องจากมีความคลาดเคลื่อนในการบันทึกข๎อมูลเข๎าสูํระบบงบประมาณ (e-budgeting) จึงขอเปลี่ยนชื่อกิจกรรม
เพ่ือให๎เป็นไปตามข๎อเท็จจริง 

   

  1.2) ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดระยอง ขอเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจาํยกิจกรรม ดังนี ้

โครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ (เดิม) โครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ (ใหม่) 
โครงการส่งเสริมการตลาดและประชาสัมพันธ์การ
ท่องเที่ยวจังหวัดระยอง ประจ าปี 2562 

โครงการส่งเสริมการตลาดและประชาสัมพันธ์การ
ท่องเที่ยวจังหวัดระยอง ประจ าปี 2562 

กิจกรรม สํงเสริมการทํองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมจังหวัด
ระยอง ประจ าปี 2562 
งบประมาณ 7,640,000 บาท 

กิจกรรม สํงเสริมการทํองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมจังหวัด
ระยอง ประจ าปี 2562 
งบประมาณ 7,640,000 บาท 

รายละเอียดกิจกรรมและรายการงบประมาณ รายละเอียดกิจกรรมและรายการงบประมาณ 
กิจกรรมที่ 1 จัดงานวันสุนทรภู่กวีโลก 
งบประมาณ 2,658,500 บาท จ าแนกดังนี้ 
- คําตอบแทน/ประกวด 719,500 บาท 
- คําจ๎างเหมาบริการตํางๆ 1,571,000 บาท 
- คําใช๎จํายในการจัดงาน 38,000 บาท 
- คําใช๎จํายในการประชาสัมพันธ์ 330,000 บาท 
 

กิจกรรมที่ 1 จัดงานวันสุนทรภู่กวีโลก 
งบประมาณ 2,658,500 บาท จ าแนกดังนี้ 
- คําตอบแทน/ประกวด 719,500 บาท 
- คําจ๎างเหมาบริการตํางๆ 1,541,000 บาท 
- คําใช๎จํายในการจัดงาน 38,000 บาท 
- คําใช๎จํายในการประชาสัมพันธ์ 330,000 บาท 
- คําวัสดุส านักงาน 30,000 บาท 

กิจกรรมที่ 2 จัดงานมหกรรมเลําขาน ต านานเมืองระยอง 
งบประมาณ 2,195,000 บาท จ าแนกดังนี้ 
- คําตอบแทน/ประกวด 713,000 บาท 
- คําจ๎างเหมาบริการตํางๆ 1,233,000 บาท 
- คําใช๎จํายในการจัดงาน 16,000 บาท 
- คําใช๎จํายในการประชาสัมพันธ์  233,000 บาท 

กิจกรรมที ่2 จัดงานมหกรรมเลําขาน ต านานเมืองระยอง 
งบประมาณ 3,000,000 บาท จ าแนกดังนี้ 
- คําตอบแทน/ประกวด 2,013,000 บาท 
- คําจ๎างเหมาบริการตํางๆ 487,000 บาท 
- คําใช๎จํายในการประชาสัมพันธ์ 470,000 บาท 
- คําวัสดุส านักงาน 30,000 บาท 

กิจกรรมที่ 3 มหกรรมรวมพลังชุมชนคุณธรรมน๎อมน า
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ขับเคลื่อนด๎วยพลัง "บวร" 
งบประมาณ 1,809,500 บาท จ าแนกดังนี้ 
- คําตอบแทน/ประกวด ๓๔๓,๐๐๐ บาท 
- คําจ๎างเหมาบริการตํางๆ 1,236,500 บาท 
- คําใช๎จํายในการประชาสัมพันธ์ 230,000 บาท 

กิจกรรมที่ 3 มหกรรมรวมพลังชุมชนคุณธรรมน๎อมน า
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ขับเคลื่อนด๎วยพลัง "บวร" 
งบประมาณ 1,211,500 บาท จ าแนกดังนี้ 
- คําตอบแทน/ประกวด 637,900 บาท 
- คําจ๎างเหมาบริการตํางๆ 462,500 บาท 
- คําใช๎จํายในการประชาสัมพันธ์ 91,100 บาท 
- คําวัสดุส านักงาน 20,000 บาท 
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โครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ (เดิม) โครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ (ใหม่) 
กิจกรรมที่ 4 รุกขมรดกของแผํนดิน ใต๎รํมพระบารมี 
จังหวัดระยอง 
งบประมาณ 977,000 บาท จ าแนกดังนี้ 
- คําตอบแทน/ประกวด 24,000 บาท 
- คําจ๎างเหมาบริการตํางๆ 462,500 บาท 
- คําใช๎จํายในการประชาสัมพันธ์ 91,100 บาท 
- คําวัสดุส านักงาน 20,000 บาท 

กิจกรรมที่ 4 รุกขมรดกของแผํนดิน ใต๎รํมพระบารมี 
จังหวัดระยอง 
งบประมาณ 770,000 บาท จ าแนกดังนี้ 
- คําตอบแทน/ประกวด 33,000 บาท 
- คําจ๎างเหมาบริการตํางๆ 717,000 บาท 
- คําวัสดุส านักงาน 20,000 บาท 

เหตุผล/ความจ าเป็น 
เพ่ือให๎การบริหารโครงการและงบประมาณเกิดความคุ๎มคํา เกิดประโยชน์ตํอทางราชการ รวมทั้ง เพ่ือความเหมาะสม
กับสถานการณใ์นปัจจุบัน  

 ความคิดเห็นของคณะกรรมการ : 
 คุณปรัชญา สมะลามา สอบถามเกี่ยวกิจกรรมสํงเสริมการทํองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมจังหวัดระยอง วํา
มีเหตุผลใด และท าไมถึงตัดงบประมาณในสํวนของคําประชาสัมพันธ์ออกในบางกิจกรรม 
 วัฒนธรรมจังหวัดระยอง ชี้แจงตํอค าถามข๎างต๎น ดังนี้ เนื่องจากงบประมาณคําประชาสัมพันธ์
ของบางกิจกรรมสามารถใช๎งบประมาณโดยตรงของส านักงานวัฒนธรรมฯ และเพ่ือให๎เกิดการบริหารโครงการที่มี
ประสิทธิภาพ จึงได๎น างบประมาณดังกลําวมาด าเนินการ 
 ประธานหอการค้าจังหวัดระยอง สอบถามเกี่ยวผลการด าเนินของโครงการ/กิจกรรมเมื่อ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  
 วัฒนธรรมจังหวัดระยอง ชี้แจงตํอค าถามข๎างต๎น ดังนี้ การจัดกิจกรรมมีส านักงานสถิติจังหวัดระยอง
เก็บข๎อมูลตํางๆ ที่เกี่ยวข๎อง เชํน จ านวนนักทํองเที่ยว การกระจายรายได๎ในพ้ืนที่ ความพึงพอใจของนักทํองเที่ยว 
เป็นต๎น ซึ่งทุกกิจกรรมมีผลการด าเนินงานเป็นที่นําพอใจ 
 ประธานในที่ประชุมฯ ให๎ข๎อมูลเพ่ิมเติม ดังนี้การจัดงานหรือกิจกรรมทุกครั้งของจังหวัดระยอง จะ
มีการแตํงตั้งคณะท างาน ซึ่งจะมีสถิติจังหวัดระยองอยูํในคณะท างานด๎วย และมีหน๎าที่เก็บข๎อมูลตํางๆ ที่เกิดขึ้น 
เพ่ือน าไปสูํการประเมินผลและปรับปรุงการด าเนินงานในปีถัดไป 
 ประธานหอการค้าจังหวัดระยอง ให๎ข๎อมูลเพ่ิมเติม ดังนี้ ขณะนี้จังหวัดระยองได๎ด าเนินโครงการ
ถอดรหัสอัตลักษณ์จังหวัดระยอง (4DNA) เสร็จเรียบร๎อยแล๎ว ดังนั้น ขอให๎ทุกภาคสํวนน าผลการด าเนินงานไปใช๎
ประโยชน์ด๎วย รวมทั้ง การจัดงานกิจกรรมของส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดระยองที่จะเกิดข้ึนด๎วยเชํนกัน 
 คุณสุรศักดิ์ วงษ์เหม กลําวเพ่ิมเติมวํา หากตรวจสอบข๎อมูลงบประมาณกิจกรรมดังกลําวแล๎ว 
พบวํา สํวนใหญํจะเป็นงบประมาณในสํวนของคําตอบแทนและประกวด สํวนงบประมาณคําประชาสัมพันธ์มีการ
เฉลี่ยในแตํลํะกิจกรรม  
 ความเห็นฝุายเลขาฯ 
 การขอเปลี่ยนแปลงทั้ง 2 โครงการข๎างต๎น เป็นการขอเปลี่ยนแปลงในระดับกิจกรรมและ
งบประมาณรายจําย ตามมติคณะกรรมการบูรณาการนโยบายพัฒนาภาค (ก.บ.ภ.) ในการประชุมครั้งที่ 2/2561  
เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2561 ข๎อ 4) เป็นการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดชื่อกิจกรรมและงบรายจํายที่ไมํกระทบตํอ
กิจกรรมหรือพ้ืนที่ด าเนินการ และไมํกระทบตํอกลุํมเปูาหมายหรือวัตถุประสงค์ของโครงการ  (ไม่กระทบต่อ
แผนพัฒนาจังหวัดและแผนปฏิบัติราชการประจ าปี) อยูํในอ านาจของ ก.บ.จ.  
 แนวทางการด าเนินการ  
 1) ผู๎วําราชการจังหวัดหรือหัวหน๎ากลุํมจังหวัดน าเสนอ ก.บ.จ. หรือ ก.บ.ก. แล๎วแตํกรณี 
พิจารณา กลั่นกรอง และให๎ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงโครงการและ/หรือโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจําย  
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 2) รายงานการเปลี่ยนแปลงกิจกรรมและการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจํายที่ด าเนินการ  
ให๎ อ.ก.บ.ภ. ที่ก ากับดูแลภาค ทราบภายใน 15 วัน นับแตํวันสิ้นไตรมาสที่ได๎รับอนุมัติให๎เปลี่ยนแปลงโครงการ 
 3) รายงานกระทรวงมหาดไทย เพื่อแจ๎งรองนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีเพ่ือทราบ ตามระเบียบวํา
ด๎วยการบริหารงบประมาณรายจํายส าหรับแผนงานบูรณาการ พ.ศ. 2559  

 จึงเรียนคณะกรรมการฯ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ 

 มติที่ประชุม :  
 1) เห็นชอบในการขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดชื่อกิจกรรมตามที่อ าเภอวังจันทร์เสนอ 
 2) เห็นชอบในการขอเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจํายแตํละกิจกรรมตามที่ส านักงานวัฒนธรรม
จังหวัดระยองเสนอ 
    2) การเปลี่ยนแปลงที่กระทบต่อแผนฯ 
 ส านักงานเกษตรจังหวัดระยอง ขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดกิจกรรมและรายการ
งบประมาณคําใช๎จํายโครงการสํงเสริมการผลิตไม๎ผลและพืชเศรษฐกิจจังหวัดระยอง กิจกรรมการสร๎างมูลคําเพ่ิม
สับปะรดผลสดและสับปะรดแปรรูป งบประมาณ 5,731,700 บาท มีรายละเอียดดังนี้ 

โครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ (เดิม) โครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ (ใหม่) 
โครงการส่งเสริมการผลิตไม้ผลและพืชเศรษฐกิจ
จังหวัดระยอง  
กิจกรรม สร๎างมูลคําเพ่ิมสับปะรดผลสดและสับปะรด
แปรรูป 
รายละเอียดกิจกรรม  
๑. เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสับปะรด เพ่ือลดต๎นทุนการ
ผลิตเพ่ิมคุณภาพผลผลิต 
๒. สํงเสริมการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (GAP) 
๓. สํงเสริมและกระจายพันธุ์สับปะรดเพ่ือการบริโภคผลสด 
4. สร๎างมูลคําเพ่ิมมูลคําสับปะรดผลสด และการแปรรูป
ผลิตภัณฑ์จากสับปะรด 
5. การประชาสัมพันธ์สํงเสริมการบริโภคสับปะรดผลสด 
งบประมาณ 5,731,700 บาท 
หน่วยด าเนินการ : ส านักงานเกษตรจังหวัดระยอง 

โครงการส่งเสริมการผลิตไม้ผลและพืชเศรษฐกิจ
จังหวัดระยอง  
กิจกรรม การสร๎างมูลคําเพ่ิมพืชเศรษฐกิจจังหวัดระยอง
รายละเอียดกิจกรรม  
1. เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืชเศรษฐกิจเพ่ือลด
ต๎นทุนการผลิต เพิ่มคุณภาพผลผลิต 
2. สร๎างศักยภาพผลไม๎สนับสนุนการทํองเที่ยวเชิง
เกษตร 
งบประมาณ 5,018,100 บาท 
หน่วยด าเนินการ : ส านักงานเกษตรจังหวัดระยอง 
รํวมกับส านักงานสหกรณ์จังหวัดระยอง 

เหตุผล/ความจ าเป็น 
1. เพื่อให๎การบริหารโครงการและงบประมาณเกิดความคุ๎มคํา และเกิดประโยชน์สูงสุดตํอทางราชการ 
2. เพ่ือให๎การด าเนินโครงการมีความสอดคล๎องกับสถานการณ์การของการผลิตพืชเศรษฐกิจที่เปลี่ยนไปจากปีที่ผํานมา 
3. เพื่อรองรับสถานการณ์และบริบทด๎านการเกษตรของจังหวัดระยองที่จะเกิดข้ึนในปี 2562  
4. เพ่ือสร๎างความเข๎มแข็งให๎กับเกษตรกรและการปรับโครงสร๎างการผลิตและการตลาดพืชเศรษฐกิจของจังหวัดระยอง 
5. เพื่อให๎ภาคการเกษตรของจังหวัดระยองสามารถเชื่อมโยงในระดับภูมิภาคและในระดับประเทศ 
6. เพื่อให๎การด าเนินโครงการสอดคล๎องกับนโยบายของรัฐบาล เชํน Thailand 4.0 การสร๎างความเข๎มแข็งให๎กับ
ภาคเกษตรกรรม เป็นต๎น 

 คงมีเหลือคืนจังหวัดระยอง จ านวน 713,600 บาท ทั้งนี้ ส าหรับรายละเอียดการจ าแนกรายจําย
งบประมาณมีรายละเอียดดังนี้ 
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รายละเอียดงบประมาณเดิม รายละเอียดงบประมาณใหม ่
งบรายจ่าย - รายการ งบประมาณ งบรายจ่าย - รายการ งบประมาณ 

โครงการส่งเสริมการผลิตไม้ผลและพืชเศรษฐกิจจังหวัดระยอง 5,731,700 โครงการส่งเสริมการผลิตไม้ผลและพืชเศรษฐกิจจังหวัดระยอง 5,018,100 
กิจกรรม : การสร๎างมูลคาํเพิ่มสับปะรดผลสด และสับปะรดแปรรูป 

 
กิจกรรม : การสร๎างมูลคาํเพิ่มพืชเศรษฐกิจจังหวัดระยอง 

 
กิจกรรมย่อย : การสรา๎งมูลคําเพิม่สับปะรดผลสดและสับปะรดแปรรูป 5,731,700 

กิจกรรมย่อยท่ี 1 : เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืชเศรษฐกิจเพื่อลดต๎นทุนการผลิต เพิม่
คุณภาพผลผลติ 

2,495,000 

๑. งบด าเนินงาน 
 

๑. งบด าเนินงาน 
 

๑.๑ ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 
 

๑.๑ ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 
 

๑.๑.๑ ค่าตอบแทน 13,000 ๑.๑.๑ ค่าตอบแทน 6,000 
(๗) ค่าตอบแทนวิทยากร (สัมมนาและฝึกอบรม) 13,000 (7) ค่าตอบแทนวทิยากร (สัมมนาและฝึกอบรม) 6,000 
- คําตอบแทนวิทยากรจ านวน 13 ช่ัวโมงๆละ 1,000 บาท เป็นเงิน 13,000 บาท 

 
- คําตอบแทนวิทยากร จ านวน 5 ช่ัวโมง ๆ ละ 1,200 บาท เป็นเงิน 6000 บาท 

 
๑.๑.๒ ค่าใช้สอย 218,600 ๑.๑.๒ ค่าใช้สอย 149,000 
(๑) ค่าเบ้ียเลี้ยง ค่าเช่าท่ีพักและค่าพาหนะ 100,000 (1) ค่าเบ้ียเลี้ยง ค่าเช่าท่ีพัก และค่าพาหนะ 42,000 
- คําเบี้ยเลีย้งและคําพาหนะในการแนะน าตดิตามการประเมินแปลง GAP เบื้องต๎น 
250 แปลงๆละ 400 บาท เป็นเงิน 100,000 บาท  

- คําเบี้ยเลีย้งและคําพาหนะในการติดตามโครงการและแนะน าการประเมินแปลง GAP 
เบื้องต๎น ส าหรับเจ๎าหน๎าที่ 35 คน ๆ ละ 240 บาท/วัน จ านวน 5 วัน เป็นเงิน 42,000 บาท  

(๖) ค่าจ้างเหมาบริการ 70,000 (๖) ค่าจ้างเหมาบริการ 65,000 
1) จ๎างเหมาท าปูายแปลงจ านวน 30 ปูายๆละ 1,000 บาท เป็นเงิน 30,000 บาท 

 
1) คําจ๎างเหมาท าปูายแปลง จ านวน 15 ปูาย ๆ ละ 1,000 บาท เป็นเงิน 15,000 บาท 

 
2) จ๎างเหมาจดังานประชาสัมพันธ์ 1 ครั้ง 200 คน เป็นเงิน 40,000 บาท 

 
2) คําจ๎างเหมาจัดงานประชาสัมพนัธ์ 1 ครั้ง 200 คน เป็นเงิน 50,000 บาท 

 
(๗) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม 48,600 (7) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม 42,000 
1) คําอาหารกลางวัน จ านวน 270 คนๆละ  1 มื้อๆละ 120 บาท เป็นเงิน 32,400 บาท 

 
1) คําอาหารกลางวัน จ านวน 100 คน ๆ ละ 1 มื้อ ๆ ละ 150 บาท เป็นเงิน 15,000 บาท 

 
2) คําอาหารวํางและเครื่องดื่ม 270 คน จ านวน  2 มื้อๆละ 30 บาท เป็นเงิน 
16,200 บาท  

2) คําอาหารวํางและเครื่องดื่ม จ านวน 100 คน ๆ ละ 2 มื้อ ๆ ละ 30 บาท เป็นเงิน 
6,000 บาท  

  
3) คําอาหารกลางวันจัดประชุม 2 ครั้ง ๆ ละ 50 คน ๆ ละ 150 บาท เป็นเงิน 15,000 บาท 

 

  
4) คําอาหารวํางและเครื่องดื่มจัดประชุม 2 ครั้ง ๆ ละ 50 คน ๆ ละ 30 บาท จ านวน 2 มื้อ 
เป็นเงิน 6,000 บาท  

๑.๑.๓ ค่าวัสดุ 5,500,100 ๑.๑.๓ ค่าวัสดุ 2,340,000 
(๔) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 60,000 (๔)  วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 72,000 
1) ปูายประชาสัมพันธ์จ านวน 5 ปูายๆละ 3,000 บาท เป็นเงิน 15,000 บาท 

 
1) ปูายประชาสัมพันธ์จ านวน 5 ปูาย ๆ ละ 3,000 บาท เป็นเงิน 15,000 บาท 
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2) เอกสารประชาสัมพันธ์ 1,000 ฉบับๆละ 30 บาท เป็นเงิน 30,000 บาท 
 

2) เอกสารประชาสัมพันธ์ 1,200 ฉบับ ๆ ละ 30 บาท เป็นเงิน 36,000 บาท 
 

3) ชุดนิทรรศการเคลื่อนที่ประชาสัมพันธ์การบริโภคสับปะรดผลสด 5 ชุดๆละ3,000 
บาท เป็นเงิน 15,000 บาท  

3) ชุดนิทรรศการเคลื่อนที่ประชาสัมพันธ์การบริโภคสับปะรดผลสด (โรลอัพ) จ านวน 6  
ชุด ๆ ละ 3,500 บาท เป็นเงิน 21,000 บาท  

(๗) วัสดุงานบ้านงานครัว 840,000 (7) ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว 625,000 
1) กลํองบรรจสุับปะรดขนาด 5 กิโลกรมั จ านวน 5,000 กลํองๆละ 25 บาท เป็นเงิน 
125,000 บาท  

1) กลํองบรรจสุับปะรดขนาด 5 กิโลกรมั จ านวน 5,000 กลํอง ๆ ละ 25 บาท เป็นเงิน 
125,000 บาท  

2) ตาขํายโฟมหํอผลสับปะรด จ านวน 500,000 ช้ินๆละ 0.50 บาท เป็นเงิน 
250,000 บาท  

2) ตาขํายโฟมหํอผลสับปะรด จ านวน 500,000 ช้ิน ๆ ละ 0.50 บาท เป็นเงิน 
250,000 บาท  

3) กลํองพลาสติกใสบรรจสุับปะรดแปรรูป จ านวน 50,000 ช้ินๆละ 1.50 บาท เป็น
เงิน 75,000 บาท  

3) ตะกรา๎พลาสติกหูเหล็กพิมพต์ราขนาดบรรจุ 25 กิโลกรัม จ านวน 1,000 ใบ  ๆ ละ 
200 บาท เป็นเงิน 200,000 บาท  

4) กลํองพลาสติก จ านวน 26,000 ช้ินๆละ 2.50 บาท เป็นเงิน 65,000 บาท 
 

4) ฉลากสินค๎าพิมพ์โลโก๎/เทปใสพมิพ์โลโก๎ เป็นเงิน 50,000 บาท 
 

5) ตะกรา๎พลาสติกหูเหล็กพิมพต์ราขนาดบรรจุ 25 กิโลกรัม จ านวน 1,000 ใบๆละ 
200 บาท เป็นเงิน 200,000 บาท    
6) ฉลากสินค๎าพิมพ์โลโก๎/เทปใสพมิพ์โลโก๎ เป็นเงิน 50,000 บาท 

   
7) ขวดพลาสติกบรรจุน้ าผลไม๎จ านวน 25,000 ใบๆละ 3 บาท เป็นเงิน 75,000 บาท 

   
(9) วัสดุสนามและการฝึก 40,100 (9) วัสดุสนามและการฝึก 28,700 
1) วัสดสุาธิต/ฝึกปฏิบัติ 1 ครั้ง เป็นเงิน 18,600 บาท 

 
1) เอกสารฝึกอบรม จ านวน 100 ชุด ๆ ละ 70 บาท เป็นเงิน 7,000 บาท 

 
2) เอกสารฝึกอบรม 19,500 บาท    2.1) 150 ชุดๆละ 100 บาท เป็นเงิน 
15,000 บาท    2.2) 120 ชุดๆละ 37.50 บาท เป็นเงิน 4,500 บาท  

2) ปูายฝึกอบรม จ านวน 1 ปูาย ๆ ละ 1,000 บาท เป็นเงิน 1,000 บาท 
 

3) ปูายฝึกอบรมจ านวน 2 ปูายๆละ 1,000 บาท เป็นเงิน 2,000 บาท 
 

3) วัสดสุ านักงาน จ านวนเงิน 20,700 บาท 
 

(14) วัสดุการเกษตร 4,560,000 (14) วัสดุการเกษตร 1,614,300 
1) ปุ๋ยอินทรีย์ 60 ไรํๆละ 2,000 กก.ๆละ 3 บาท เป็นเงิน 360,000 บาท 

 
1) ขี้ไกํแกลบ 30 ไรํ ๆ ละ 2,000 กิโลกรัม ๆ ละ 3 บาท เป็นเงิน 180,000 บาท 

 
2) สารเคมีปูองกันก าจัดเชื้อรา อิมิดาคลอพริด 70% 180 ลิตรๆละ 170 บาท เป็น
เงิน 30,600 บาท  

2) สารเคมีปูองกันก าจัดเชื้อรา อิมิดาคลอพริด 70% จ านวน 90 ลิตร ๆ ละ 170 บาท 
เป็นเงิน 15,300 บาท  

3) สารเคมีชุบหนํอพันธุ ์
 

3) สารเคมีชุบหนํอพันธุ ์
 

3.1) อาลีเอท 180 กิโลกรมัๆละ 600 บาท  เป็นเงิน 108,000 บาท 
 

3.1) อาลีเอท จ านวน 90 กิโลกรมั ๆ ละ 600 บาท เป็นเงิน 54,000 บาท 
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3.2) สารเคมีก าจดัแมลงไดอะซินอล 120 กิโลกรัมๆละ 150 บาท เป็นเงิน 18,000 
บาท  

3.2) สารเคมีก าจดัแมลงไทอะมิโทแซม จ านวน 60 กิโลกรมั ๆ ละ 500 บาท เป็นเงิน 
30,000 บาท  

4) สารจับใบ 60 ลิตรๆละ 250 บาท เป็นเงิน 15,300 บาท 
 

4) สารจับใบ จ านวน 30 ลิตร ๆ ละ 250 บาท เป็นเงิน 7,500 บาท 7,500 
5) ปุ๋ยเคม ี

 
5) ปุ๋ยเคม ี

 
5.1) แมํปุ๋ยสูตร 46-0-0 จ านวน 507 กระสอบๆละ 600 บาท เป็นเงิน 304,200 บาท 

 
5.1) แมํปุ๋ยสูตร 46-0-0 จ านวน 250 กระสอบ ๆ ละ 650 บาท เป็นเงิน 162,500 บาท 162,500 

5.2) แมํปุ๋ยสตูร 18-46-0 จ านวน 267กระสอบๆละ 950 บาท เปน็เงิน 253,650 บาท 
 

5.2) แมํปุ๋ยสูตร 18-46-0 จ านวน 135 กระสอบ ๆ ละ 900 บาท เป็นเงิน 121,500 บาท 121,500 
5.3) แมํปุ๋ยสูตร 0-0-60 จ านวน 627 กระสอบๆละ 750 บาท เป็นเงิน 470,250 บาท 

 
5.3) แมํปุ๋ยสูตร 0-0-60 จ านวน 330 กระสอบ ๆ ละ 700 บาท เป็นเงิน 231,000 บาท 231,000 

6) พันธุ์หนํอสับปะรด ได๎แกํ  
6.1) พันธุ์ทองระยอง จ านวน 900,000 หนํอ ๆ ละ 2.50 บาท เป็นเงิน 
2,250,000 บาท  
6.2) พันธุ์ MD2 จ านวน 30,000 หนํอ ๆ ละ 25 บาท เป็นเงิน 750,000 บาท 

 
6) พันธุ์สับปะรด พนัธุ์ทองระยอง จ านวน 325,000 หนํอ ๆ ละ 2.50 บาท เป็นเงิน 
812,500 บาท 

812,500 

  

กิจกรรมย่อยท่ี 2 :  สร๎างศักยภาพผลไม๎สนับสนุนการทํองเที่ยวเชิงเกษตร ๒,๕23,1๐๐ 
๑. งบด าเนินงาน 

 
๑.๑ ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 

 
๑.๑.๒ ค่าใช้สอย 1,484,200 
(1) ค่าเบ้ียเลี้ยง ค่าเช่าท่ีพัก และค่าพาหนะ 168,000 
1) คําเบี้ยเลี้ยงเจา๎หน๎าท่ีประจ าสถานี 140 คนๆ ละ 240 จ านวน 5 วัน 

 
(6) ค่าจ้างเหมาบริการ 450,000 
1) คําจ๎างเหมาจัดท า Platform การค๎าขายออนไลน์ส าหรับทุเรียนระยอง 

 
(7) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม 866,200 
1) จัดประชุมช้ีแจงเจ๎าหน๎าท่ี 15 สถานี 140 คน 1 วัน (อาหารวําง 2 มื้อๆละ 50 บาท, 
อาหารกลางวัน 250 บาท   คําวัสดุจัดอบรม คนละ 70 บาท) 

58,800 

2) จัดอบรม การสร๎าง QR Code จ านวน 140 คน 1 วัน (อาหารวําง 2 มื้อๆละ 50 บาท, 
อาหารกลางวัน 250 บาท คําจ๎างเหมาจดัสถานท่ีฝึกอบรมพร๎อมอุปกรณ์ 5,000 บาท,  
คําวิทยากร 3 คน 7 ชม.ๆ ละ 600 , คําที่พักวิทยากร 3 คน  คืนละ 600 บาท 1 คืน, 
คําวัสดุจดัอบรม คนละ 70 บาท) 

76,400 
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3) จัดประชุมช้ีแจงท าความเข๎าใจกับเกษตรกรในการท า QR Code จ านวน 3,000 คน 
30 ครั้งๆ ละ 1 วัน (อาหารวําง 2 มื้อๆละ 35 บาท, อาหารกลางวัน 100 บาท,  
คําวิทยากร ชม.ละ 1,200 วันละ 3 ชม. 30 วัน) 

618,000 

4) จัดอบรมการใช๎ Platform การค๎าขายออนไลน์ส าหรับทุเรียนระยอง ให๎กับเกษตรกร 
100 คน 1 ครั้งๆ ละ 1 วัน (อาหารวําง 2 มื้อๆละ 50 บาท, อาหารกลางวัน 250 บาท, 
คําวิทยากร ชม.ละ 1200 วันละ 6 ชม. 1 วัน  คําจ๎างเหมาจัดสถานท่ีฝึกอบรมพร๎อม
อุปกรณ,์ คําวัสดุอบรม คนละ 70 บาท) 

54,200 

5) จัดประชุมสรุปผลการด าเนินโครงการ จ านวน 140 คน 1 วัน (คําเบรค 2 มื้อๆ ละ  
50 บาท อาหารกลางวัน 250 บาท  คําวัสดุประชุม คนละ 70 บาท ) 

58,800 

๑.๑.๓ ค่าวัสดุ 1,038,900 
(1) ค่าวัสดุ ๙๓๓,๙๐๐ 
1) คําจ๎างพิมพ์แบบฟอร์มในการเก็บข๎อมูล 7,300 ชุดๆ ละ 3 บาท เป็นเงิน 21,900 บาท ๒๑,๙๐๐ 
2) คําจ๎างผลิตและพิมพ์ QR Code จ านวน 1,800,000 ดวง ๆ ละ 0.50 บาท  เป็นเงิน 
900,000 บาท 

๙๐๐,๐๐๐ 

3) คําจ๎างพิมพ์รายงาน จดัท ารูปเลํม สรุปผลการด าเนินโครงการ จ านวน 80 เลํม ๆ ละ 
150 บาท  เป็นเงิน 12,000 บาท 

๑๒,๐๐๐ 

(๔)  วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ๑๐5,๐๐๐ 
1) คําจัดท าปูายไวนิล ขนาด 3 x 1.20 เมตร จ านวน 16 ผืน และปูายคัทเอาท์  เป็นเงิน 
24,000 บาท 

๒๔,๐๐๐ 

2) คําจัดงานแถลงขําว  เป็นเงิน 46,000 บาท ๔๖,๐๐๐ 
3) คําโฆษณาประชาสัมพันธผ์ํานสื่อมวลชน ได๎แกํ เคเบลิทีวีท๎องถิ่น 2 สถาน ีหนังสือพิมพ์ 
3 ส านัก สถานโีทรทัศน ์ สถานีวิทยุเป็นเงิน 35,000 บาท 

๓5,๐๐๐ 
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  ความคิดเห็นของคณะกรรมการ : 
  หัวหน้าส านักงานจังหวัดระยอง ให๎ข๎อมูลเพิ่มเติมเก่ียวกับการโอนเปลี่ยนแปลงกิจกรรม ดังนี้ 
เนื่องจากโครงการดังกลําวได๎เสนอของรับการสนับสนุนงบประมาณตั้งแตํเมื่อปีที่ผํานมา ตามกระบวนการในการ
ท าแผนและเสนอโครงการฯ ทั้งนี้ เมื่อโครงการได๎รับการพิจารณาสนับสนุนงบประมาณและจะด าเนินการใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ซึ่งสถานการณ์การได๎เปลี่ยนแปลงไปบ๎างแล๎ว ปัญหาไมํได๎มีแคํสับปะรดเพียงอยํางเดียว 
พืชเศรษฐกิจอ่ืนๆ ก็มีปัญหาด๎วยเชํนกัน ดังนั้น จึงเกิดแนวคิดในการเพิ่มทุเรียนและมันส าปะหลังในการท ากิจกรรม  
ส านักงานเกษตรฯ จึงขอเปลี่ยนแปลงกิจกรรมดังกลําว 
  ประธานหอการค้าฯ สอบถามข๎อมูลดังนี้ การด าเนินกิจกรรมเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตพืช
เศรษฐกิจเพ่ือลดต๎นทุนการผลิต คาดวําจะได๎ผลการด าเนินงานอยํางไรในกิจกรรมดังกลําว 
  ผู้แทนเกษตรจังหวัดระยอง ชี้แจงข๎อค าถามดังนี้ การการด าเนินกิจกรรมข๎างต๎น ส านักงาน
เกษตรฯ ได๎วางแผนตั้งแตํต๎นน้ า คือ การอบรมการถํายทอดเทคโนโลยีให๎กัลป์กลุํมเกษตรกรจ านวน 100 ราย 
นอกจากนี้จะมีการสํงเสริมแปลงต๎นแบบ เพ่ือเกษตรกรได๎เรียนรู๎ ผลที่จะเกิดขึ้น คือ สํงเสริมการท าเกษตรที่ดี (GAP) 
สํวนกิจกรรมที่จะเพ่ิมมูลคํา คือ การสํงเสริมและกระจายพันธุ์สับประรดผลสดเพ่ือการบริโภค (พันธุ์ทองระยอง) 
รวมทั้ง กิจกรรมอ่ืนๆ ก็จะชํวยในการสร๎างรายได๎ให๎กับเกษตรกรและคุณภาพสินค๎าเกษตรตํอไป 
  ประธานหอการค้าฯ สอบถามข๎อมูลดังนี้ กิจกรรมสร๎างศักยภาพผลไม๎สนับสนุนการทํองเที่ยว
เชิงเกษตร (การจัดท า QR Code ทุเรียน) มีความคลอบคลุมถึงเกษตรกรผู๎ปลูกทุเรียนจ านานเทําไร 
  ผู้แทนสหกรณ์จังหวัดระยอง ชี้แจงข๎อค าถามดังนี้ การด าเนินดังกลําวเมื่อปีงบประมาณที่
ผํานมา ได๎ก าหนดเปูาหมายเกษตรกรไว๎จ านวน 7,000 ราย แตํเนื่องด๎วยข๎อจ ากัดหลายประการ ท าให๎สามารถ
ด าเนินการได๎พียงประมาณ 2,000 ราย ดังนั้นในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ซึ่งจะเริ่มด าเนินการเร็วขึ้น ซึ่งจะ
ด าเนินการประชาสัมพันธ์ให๎ทั่วถึงและสร๎างความเข๎าใจให๎กับเกษตรมากยิ่งขึ้น ซึ่งก าหนดจ านวนเกษตรกรผู๎ปลูก
ทุเรียนเข๎ารํวม 3,000 ราย 
  คุณสุรศักดิ์ วงษ์เหม สอบถามข๎อมูลเพ่ิมเติมดังนี้ จากข๎อมูลข๎างต๎น จ านวนเกษตรกรผู๎ปลูก
ทุเรียนที่ก าหนดไว๎ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 คือ กลุํมเดียวกับท่ีได๎อบรมเมื่อปีที่ผํานมาหรือไมํ 
  ผู้แทนสหกรณ์จังหวัดระยอง ชี้แจงข๎อค าถามดังนี้ การอบรมเกษตรกรผู๎ปลูกทุเรียนตาม
โครงการข๎างต๎นไมํได๎อบรมซ้ า เนื่องจากการอบรมเมื่อปีที่ผํานมา เป็นการอบรมสร๎างความเข๎าใจเกี่ยวกับแอพพลิเคชั่น
ทุเรียนระยอง แตํในปี 2562 จะเป็นการอบรมพัฒนาการค๎าทุเรียนออนไลน์ สามารถค๎นสืบค๎นผํานระบบออนไลน์ได๎ 
ซึ่งมีความแตกตํางกัน แตํทั้งนี้ กลุํมเปูาหมายที่จะเข๎ารํวมอบรมนั้น จะเป็นกลุํมเปูาหมายใหมํจากเมื่อปีกํอนหน๎า 

  ความเห็นฝุายเลขาฯ 
  เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงข๎างต๎น เป็นการเปลี่ยนแปลงกิจกรรมและงบประมาณรายจํายที่
สํงผลกระทบตํอกลุํมเปูาหมายหรือวัตถุประสงค์ของโครงการ ท าให๎เปูาหมาย กิจกรรม หรือรายการเปลี่ยนแปลง
ไปในสาระส าคัญตามที่ส านักงบประมาณได๎ให๎ความเห็นชอบไว๎แล๎ว (กระทบต่อแผนพัฒนาจังหวัดและ
แผนปฏิบัติราชการประจ าปี) 
  แนวทางการด าเนินการ  
  1) ผู๎วําราชการจังหวัดหรือหัวหน๎ากลุํมจังหวัดน าเสนอ ก.บ.จ. หรือ ก.บ.ก. แล๎วแตํกรณี  
พิจารณา กลั่นกรอง และให๎ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงโครงการและ/หรือโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจําย  
  2) รายงาน อ.ก.บ.ภ. ที่ก ากับดูแลภาค เพ่ือพิจารณาให๎ความเห็นชอบ ภายในเดือนตุลาคม 
2561 ตามมติคณะกรรมการบูรณาการนโยบายพัฒนาภาค (ก.บ.ภ.) ในการประชุมครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 5 
กันยายน พ.ศ. 2561 
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  3) รายงานกระทรวงมหาดไทย เพ่ือรวบรวมเสนอรองนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรี เพ่ือ
พิจารณาให๎ความเห็นชอบ ภายในเดือนตุลาคม 2561 ตามระเบียบวําด๎วยการบริหารงบประมาณรายจําย
ส าหรับแผนงานบูรณาการ พ.ศ. 2559 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดํวนที่สุด ที่ มท 0212.1/ว 1065 ลง
วันที่ 22 ตุลาคม 2561 เรื่อง แนวทางปฏิบัติการบริหารงบประมาณ แผนงานบูรณาการสํงเสริมการพัฒนาจังหวัด
และกลุํมจังหวัดแบบบูรณาการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  

  จึงเรียนคณะกรรมการฯ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ 

  มติที่ประชุม : เห็นชอบให๎ในการโอนเปลี่ยนแปลงกิจกรรมและงบประมาณรายจําย รวมทั้ง 
เห็นชอบในการให๎ส านักงานเกษตรจังหวัดระยองรํวมด าเนินการกับส านักงานสหกรณ์จังหวัดระยอง 

 4.2 การโอนเปลี่ยนแปลงกิจกรรมและงบประมาณรายจ่าย เพื่อน ามาด าเนิน
โครงการใหม่และโครงการส ารองฯ (งบจังหวัด) 
   (ส านักงานจังหวัดระยอง) 
   จากการตรวจสอบวงเงินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
สามารถโอนเปลี่ยนแปลงและน ามาจัดสรรเพื่อด าเนินโครงการใหมํหรือโครงการส ารองฯ ได๎ ดังนี้ 
   1) โครงการสร๎างแหลํงกักเก็บน้ าเพ่ือปูองกันแก๎ไขปัญหาน้ าทํวมและภัยแล๎ง ประจ าปี 
2562 กิจกรรมขุดสระเก็บน้ าแก๎มลิง บ๎านหนองมํวง หมูํที่ 4 ต าบลชุมแสง อ าเภอวังจันทร์ วงเงิน 5,625,000 
บาท เนื่องจากอ าเภอวังจันทร์ตรวจสอบ พบวํา พื้นที่ในการด าเนินโครงการฯ เป็นพ้ืนที่ในความรับผิดชอบของกรม
ปุาไม๎ ท าให๎ไมํสามารถเข๎าไปด าเนินโครงการในพื้นท่ีได๎ 
   2) โครงการพัฒนาสาธารณูปโภคด๎านไฟฟูา เพ่ือคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน กิจกรรม
ติดตั้งเสาไฟฟูาสํองสวําง High Mast บริเวณทางหลวงหมายเลย 3 และบริเวณทางหลวง หมายเลข 364  ต าบลเนิน
พระอ าเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง วงเงินจ านวน 13,770,000 บาท หนํวยด าเนินการ : อ าเภอเมืองระยอง 
เนื่องจากโครงการข๎างต๎นได๎ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนไฟฟูาด๎วยเชํนกัน ซึ่งอาจเกิดความซ้ าซ๎อน
ในการขอรับการสนับสนุนงบประมาณ 
   3) โครงการพัฒนาโครงสร๎างพ้ืนฐานด๎านคมนาคมเพ่ือบริการประชาชนอยํางทั่วถึงใน
อ าเภอเขาชะเมา ประจ าปี 2562 กิจกรรมกํอสร๎างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสามแยกน้ าเป็น – บ๎าน
มาบช๎างนอน หมูํที่ 1 หมูํที่ 3 และหมูํที่ 5 ต าบลน้ าเป็น อ าเภอเขาชะเมา วงเงิน 10 ,880,000 บาท แตํทั้งนี้ 
เนื่องจากถนนดังกลําวได๎รับงบประมาณจากองค์การบริหารสํวนจังหวัดระยองด าเนินการแล๎วบางสํวน ดังนั้น 
อ าเภอเขาชะเมาจึงขอรับการสนับสนุนงบประมาณกํอสร๎างปรับปรุงถนนดังกลําว ในวงเงิน 9,982,000 บาท คง
มีเงินคืน จ านวน 898,000 บาท 
   รวมวงเงินที่สามารถโอนเปลี่ยนแปลงและน ามาจัดสรรได้ จ านวน 20,293,000 บาท 
ซึ่งฝุายเลขานุการขอน าเสนอโครงการส ารองตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (Y2) จ านวน 
7 โครงการ 7 กิจกรรม มีดังนี้ 
   1) โครงการฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยวเก่าและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวใหม่  
    กิจกรรม : ปรับปรุงภูมิทัศน์ลุํมน้ าปุาชายเลนต าบลเนินฆ๎อ ภายใต๎โครงการอนุรักษ์ฟ้ืนฟู
และพัฒนาแหลํง ทํองเที่ยวเชิงอนุรักษ์ลุํมน้ า ปุาชายเลนคลองทําตาโบ๏ย หมูํที่ 2 ต าบลเนินฆ๎อ อ าเภอแกลง 
    รายละเอียดกิจกรรม : กํอสร๎างถนนถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดความกว๎าง 6 เมตร 
หนา 0.15 เมตร ยาว 650 เมตร 
    หน่วยด าเนินการ : อ าเภอแกลง 
    งบประมาณ : 5,000,000 บาท 
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   2) โครงการปูองกันและรักษาความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยวเพื่อยกระดับความเชื่อม่ัน 
    กิจกรรม : ท าหมันสุนัขและแมวพ้ืนที่เกาะเสม็ด 
    รายละเอียดกิจกรรม : ส ารวจ และด าเนินการผําตัดท าหมันสุนัขและแมวในพ้ืนที่เกาะ
เสม็ด จ านวน 100 ตัว 
    หน่วยด าเนินการ : ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดระยอง 
    งบประมาณ : 600,000 บาท 
   3) โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) 
    กิจกรรม : การศึกษาพืชประวัติศาสตร์และพืชภูมิปัญญาท๎องถิ่นภาคตะวันออกเพ่ือ
การอนุรักษ ์
    รายละเอียดกิจกรรม : ดูแลและรักษาต๎นสะตือ ,การเพราะพันธุ์และขยายพันธุ์ต๎นสะตือ, 
สร๎างการมีสํวนรํวมทุกภาคสํวนและชุมชน และดูแลสวนรุก ขมรดก 4 แหํงในจังหวัดระยอง 
    หน่วยด าเนินการ : สวนพฤกษศาสตร์ระยองรํวมกับส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล๎อมจังหวัดระยอง 
    งบประมาณ : 1,433,700 บาท 
   4) โครงการบริหารจัดการขยะในจังหวัดระยองอย่างถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล  
    กิจกรรม : สํงเสริมสนับสนุนการคัดแยกขยะมูลฝอย   
    รายละเอียดกิจกรรม : ประชาสัมพันธ์ด๎านการจัดการขยะมูลฝอยและการคัดแยกขยะ
มูลฝอยที่ต๎นทาง ,สํงเสริมการจัดการขยะในชุมชนและโรงเรียน ,สนับสนุนวัสดุ อุปกรณ์ให๎กับโรงเรียนต๎นแบบและ
ชุมชนต๎นแบบในการจัดการขยะมูลฝอย ,ประกวดโรงเรียน และชุมชน ปลอดขยะ ,คํายเยาวชนรักษ์สิ่งแวดล๎อม 
จ านวน 2 รุํนๆ ละ 80 คน 
    หน่วยด าเนินการ : ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมจังหวัดระยอง 
    งบประมาณ : 2,804,000 บาท 
   5) โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมเพื่อบริการประชาชนอย่างทั่วถึงใน
อ าเภอแกลง ประจ าปี 2562 
    กิจกรรม : กํอสร๎างปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ๎านอําง - พังราด หมูํที่ 2 
บ๎านเนินสมบูรณ์ ต าบลคลองปูนเชื่อมตํอ หมูํที่ 4 ต าบลพังราด อ าเภอแกลง จังหวัดระยอง 
    รายละเอียดกิจกรรม : กํอสร๎างปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต กว๎าง 6.00 เมตร 
ยาว 1,400.00 เมตร หนา 0.05 เมตร สายบ๎านอําง - พังราด หมูํที่ 2 บ๎านเนินสมบูรณ์ ต าบลคลองปูน เชื่อมตํอ 
หมูํที ่4  ต าบลพังราด อ าเภอแกลง จังหวัดระยอง 
    หน่วยด าเนินการ : อ าเภอแกลง 
    งบประมาณ : 4,982,000 บาท 
   6) โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมเพื่อบริการประชาชนอย่างทั่วถึงใน
อ าเภอเขาชะเมา ประจ าปี 2562 
    กิจกรรม : กํอสร๎างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเก๎าห๎อง - เขาประทุน หมูํที่ 4 
บ๎านคลองยาง ต าบลเขาน๎อย อ าเภอเขาชะเมา จังหวัดระยอง       
    รายละเอียดกิจกรรม : กํอสร๎างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว๎าง 6.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร สายเก๎าห๎อง - เขาประทุน หมูํที่ 4 บ๎านคลองยาง ต าบลเขาน๎อย อ าเภอเขาชะเมา จังหวัดระยอง 
    หน่วยด าเนินการ : อ าเภอเขาชะเมา 
    งบประมาณ : 3,233,300 บาท 
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   7) โครงการเสริมสร้างมาตรฐานการด ารงชีวิตและพัฒนาคนเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง 
ประจ าปี 2562 
    กิจกรรม : สร๎างทักษะชีวิต เด็กและเยาวชนไทยปูองกันภัยยาเสพติด ประจ าปี 2562 
    รายละเอียดกิจกรรม : พัฒนาองค์ความรู๎รํวมกับพ้ืนที่ผลิตเอกสาร สื่อการเรียนรู๎ เพ่ือ
สนับสนุนการจัดกิจกรรม และจัดกิจกรรม “สร๎างทักษะชีวิตเด็กและเยาวชนไทยปูองกันภัยยาเสพติด 
    หน่วยด าเนินการ : ส านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์รํวมกับที่ท าการ
ปกครองจังหวัดระยอง 
    งบประมาณ : 2,240,000 บาท 
   รวมทั้งสิ้น 7 โครงการ 7 กิจกรรม วงเงินรวมทั้งหมด 20,293,000 บาท 

   ความเห็นฝุายเลขาฯ 
   เนื่องจากตามมติ ก.บ.ภ. ในการประชุมครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2561 
กรณีที่จังหวัดและกลุํมจังหวัดมีความประสงค์โอนเปลี่ยนแปลงโครงการ ให้เน้นด าเนินโครงการส ารองที่อยู่ใน
แผนปฏิบัติราชการประจ าปี (Y2) ก่อน ดังนั้น เห็นควรน าโครงการส ารองตามแผนฯ (Y2) มาพิจารณา
ด าเนินการ ซึ่งไม่กระทบต่อแผนพัฒนาจังหวัด และปฏิบัติราชการประจ าปี และสามารถด าเนินการได๎ทันที  
    แนวทางการด าเนินการ  
    1) ผู๎วําราชการจังหวัดหรือหัวหน๎ากลุํมจังหวัดน าเสนอ ก.บ.จ. หรือ ก.บ.ก. แล๎วแตํกรณี 
พิจารณา กลั่นกรอง และให๎ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงโครงการและ/หรือโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ
รายจําย  
    2) รายงานการเปลี่ยนแปลงกิจกรรมและการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจํายที่
ด าเนินการ ให๎ อ.ก.บ.ภ. ที่ก ากับดูแลภาค ทราบภายใน 15 วัน นับแตํวันสิ้นไตรมาสที่ได๎รับอนุมัติให๎เปลี่ยนแปลง
โครงการ 
   3) รายงานกระทรวงมหาดไทย เพ่ือแจ๎งรองนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีเพ่ือทราบตาม
ระเบียบวําด๎วยการบริหารงบประมาณรายจํายส าหรับแผนงานบูรณาการ พ.ศ. 2559  

    จึงเรียนคณะกรรมการฯ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ 

   มติที่ประชุม : เห็นชอบในการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณและน ามาจัดสรรด าเนิน
โครงการส ารองฯ ตามท่ีฝุายเลขานุการน าเสนอ 

ระเบียบวาระที่ 5  เร่ือง อื่นๆ 
    ส านักงานพาณิชย์จังหวัดระยองขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดกิจกรรมโครงการตาม
แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 คือ โครงการสํงเสริมสถานประกอบการ ผู๎ประกอบการใน
การพัฒนาคุณภาพสินค๎าและบริการ กิจกรรมยกระดับ SMEs ไทยก๎าวไกลสูํอาเซียน วงเงิน 3,500,000 บาท 
โดยขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดกิจกรรม ดังนี้ 
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โครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ (เดิม) โครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ (ใหม่) 
โครงการส่งเสริมสถานประกอบการ ผู้ประกอบการใน
การพัฒนาคุณภาพสินค้าและบริการ  
กิจกรรม ยกระดับ SMEs ไทยก๎าวไกลสูํอาเซียน  
รายละเอียดกิจกรรม : จัดงานแสดงและจ าหนํายสินค๎า 
จ านวน 5 ครั้ง ได๎แกํ จังหวัดระยอง 1 ครั้ง จังหวัดภาค
ตะวันออก 1 ครั้ง จังหวัดภาคกลาง 1 ครั้ง จังหวัด
ภาคเหนือ 1 ครั้ง และจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
1 ครั้ง 

โครงการส่งเสริมสถานประกอบการ ผู้ประกอบการใน
การพัฒนาคุณภาพสินค้าและบริการ  
กิจกรรม ยกระดับ SMEs ไทยก๎าวไกลสูํอาเซียน  
รายละเอียดกิจกรรม : จัดงานแสดงและจ าหนํายสินค๎า 
จ านวน 3 ครั้ง ได๎แกํ จังหวัดภาคกลาง 1 ครั้ง จังหวัด
ภาคเหนือ 1 ครั้ง และจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
1 ครั้ง 

เหตุผล/ความจ าเป็น 
เนื่องจากงบประมาณไมํเพียงพอกับคําใช๎จํายในการจัดงาน จ านวน 5 ครั้ง ประกอบกับคําเชําพื้นที่ห๎างสรรพสินค๎า
มีการปรับราคาสูงขึ้น คาดวําจะไมํมีผู๎เสนอราคาในการจัดกิจกรรมตามโครงการเดิม จึงขอลดจ านวนครั้งการจัด
กิจกรรม เพ่ือให๎การบริหารงบประมาณมีประสิทธิภาพ 

  ความเห็นฝุายเลขาฯ 
   การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดกิจกรรมข๎างต๎น เป็นการขอเปลี่ยนแปลงในระดับกิจกรรมและ
งบประมาณรายจําย ตามมติคณะกรรมการบูรณาการนโยบายพัฒนาภาค (ก.บ.ภ.) ในการประชุมครั้งที่ 2/2561  
เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2561 ข๎อ 4) เป็นการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดชื่อกิจกรรมและงบรายจํายที่ไมํกระทบตํอ
กิจกรรมหรือพ้ืนที่ด าเนินการ และไมํกระทบตํอกลุํมเปูาหมายหรือวัตถุประสงค์ของโครงการ  (ไม่กระทบต่อ
แผนพัฒนาจังหวัดและแผนปฏิบัติราชการประจ าปี) อยูํในอ านาจของ ก.บ.จ.  
   แนวทางการด าเนินการ  
   1) ผู๎วําราชการจังหวัดหรือหัวหน๎ากลุํมจังหวัดน าเสนอ ก.บ.จ. หรือ ก.บ.ก. แล๎วแตํกรณี 
พิจารณา กลั่นกรอง และให๎ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงโครงการและ/หรือโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจําย  
   2) รายงานการเปลี่ยนแปลงกิจกรรมและการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจํายที่ด าเนินการ  
ให๎ อ.ก.บ.ภ. ที่ก ากับดูแลภาค ทราบภายใน 15 วัน นับแตํวันสิ้นไตรมาสที่ได๎รับอนุมัติให๎เปลี่ยนแปลงโครงการ 
  3) รายงานกระทรวงมหาดไทย เพ่ือแจ๎งรองนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีเพ่ือทราบ ตามระเบียบ
วําด๎วยการบริหารงบประมาณรายจํายส าหรับแผนงานบูรณาการ พ.ศ. 2559  

  จึงเรียนคณะกรรมการฯ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ 

  มติที่ประชุม : เห็นชอบในการขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดกิจกรรมตามที่ส านักงานพาณิชย์
จังหวัดระยองเสนอ 
 

 เลิกประชุมเวลา 18.00 น. 
 

 
ลงชื่อ    ศรัณย์  เพชรพันธ์    ผู๎บันทึกฯ  
       (นายศรัณย์  เพชรพันธ์) 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ  

ลงชื่อ     จีรวัสส์ เปรมดิษฐ์     ผู๎ตรวจรายงานการประชุมฯ 
        (นายจีรวัสส์ เปรมดิษฐ์) 
 นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 

 
 


