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รายงานการประชุม 
คณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) 
ครั้งที่ ๗/๒๕60 (ครั้งที่ ๒ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561) 

วันที่  ๖  พฤศจิกายน  2560  เวลา 1๕.๐0 น. 
ณ  ห้องสิงห์บุรานุรักษ์  ชั้น 3  ศาลากลางจังหวัดระยอง 

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

กรรมการผู้ร่วมประชุม 
1. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง                  ประธานฯ 
๒. นายธีรวัฒน์ สุดสุข   รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง 
๓. เรือโท ศตวรรษ อนันตกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง 
๔. นายฉันท์ แป้นเพชร  แทน ปลัดจังหวัดระยอง 
๕. นาวาโท สากล มณีนวล   ผู้แทนผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๑ 
๖. พ.ต.ท.หญิง ลินดา ผุดผ่อง แทน ผู้บังคับการต ารวจภูธรจังหวัดระยอง 
๗. นางอภิญญา โล่งจิตร  แทน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดระยอง 
๘. นายวิวัฒน์ชัย หนูทอง   แทน เกษตรและสหกรณ์จังหวัดระยอง 
๙. นางคนึงนิจ ทยายุทธ  แทน อุตสาหกรรมจังหวัดระยอง 
๑๐. นางวรัญญา ถนอมพันธุ์ พาณิชย์จังหวัดระยอง 
๑๑. นางจินตนา รักสุจริตวงศ ์ คลังจังหวัดระยอง 
๑๒. นายอาภร อมตเวทย์  แรงงานจังหวัดระยอง 
1๓. นางสาทิพย์ ภูธนะกูล  แทน พัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์จังหวัดระยอง 
1๔. นางสาวปณิดา เซี่ยงว่อง แทน ผอ.ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดระยอง 
1๕. นางจุฑารัตน์ ขาวคม  แทน ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดระยอง 
1๖. นางศุภาวี บ ารุงศักดิ์  แทน วัฒนธรรมจังหวัดระยอง 
๑๗. นายพอเจตน์ เจริญสุข  แทน เกษตรจังหวัดระยอง 
1๘. นางกรรณิกา วิโรจน์แสงทอง แทน นายกเทศมนตรีนครระยอง 
1๙. นางสาวมิถิรา ศีรีแลง  แทน นายกเทศมนตรีเมืองมาบตาพุด 
๒๐. นางสาวเกตน์สิริ สมบูรณ์ศิลป์  แทน ผู้อ านวยการ ททท. ส านักงานระยอง 
2๑. นายพินิจ ตีรีแลง  แทน ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค สาขาระยอง 
2๒. นายอุดม เลิศรันตากูล  แทน ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดระยอง 
2๓. นายพินิจนันท์ ประดับ  แทน รองประธานคณะกรรมการธรรมาภิบาล จังหวัดระยอง 
2๔. นายบุญยืน เลาหะวิทยรัตน์ แทน ประธานหอการค้าจังหวัดระยอง 
2๕. นายสุรพล สุทธจินดา  ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง 
๒๖. นายปรัชญา สมะลามา ผู้แทนหอการค้าไทย ประจ าภาคตะวันออก 
27. นายสุรศักดิ์ วงษ์เหม  ผู้แทนภูมิปัญญาด้านการมีส่วนร่วม 
28. นายรุ่งโรจน์ เฉลาฉายแสง ผู้แทนภูมิปัญญาด้านสิ่งแวดล้อม 
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29. นางสุธีรา ผ่องใส   ผู้แทนภาคประชาสังคม 
30. นายประจวบ  จ าเนียรศรี ผู้แทนภาคประชาสังคม 
31. นายสมเกียรติ  พูลสุขเสริม หัวหน้าส านักงานจังหวัดระยอง   เลขาฯ 
 

ผู้ไม่มาประชุม (ติดราชการ/ภารกิจส าคัญ) 
1. นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง 
๒. นายกเทศมนตรีต าบลเนินพระ 
๓. นายกสมาคมประมงจังหวัดระยอง 
๔. นายกสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดระยอง 
๕. นปก.มทบ.14 
๖. ประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดระยอง 
๗. ประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดระยอง 
7. ผู้อ านวยการส านักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด 
๙. ประธานคณะท างานเครือข่ายประชาสังคม จังหวัดระยอง 
10. นายสุนทร ราชวัฒน์  ผู้แทนภูมิปัญญาด้านการเกษตร 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
1. นางสาวกฤษณา ยั่งยืน   ปลัดอ าเภอเมืองระยอง 
๒. นายเอกชัย แสงศรี   ปลัดอ าแกลง 
๓. นางอนัญญา บุญญปราศรัย ผอ.กองช่างเทศบาล อบต.คลองปูน 
๔. นายปรพล เจริญพงษ์   ส านักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดระยอง 
๕. นายยอดเพชร แสงพงษ์พิทยา ส านักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดระยอง 
๖. นายดวงใจ โชติบัญญา   นักวิชาการคลังช านาญการพิเศษ 
๗. นายจีรวัสส์ เปรมดิษฐ์  ส านักงานจังหวัดระยอง 
๘. นายศรัณย์ เพชรพันธ์  ส านักงานจังหวัดระยอง 
๙. นางสาวอนงค์พร อารีกุล ส านักงานจังหวัดระยอง 
 
เริ่มประชุมเวลา 1๕.๐๐ น. 

  เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว นายสุรศักดิ์  เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานในการ
ประชุมฯ กล่าวเปิดการประชุมและด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้ 

 

ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่อง ประธานแจ้งใหท้ี่ประชุมทราบ 
 ตามที่จังหวัดระยองได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) เพ่ือท า
หน้าที่ในการวางแนวทางปฏิบัติและอ านวยการให้การบริหารงานจังหวัดเป็นไปตามหลักการ นโยบาย และ
ระเบียบตามท่ีคณะกรรมการนโยบายการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.น.จ.) ก าหนด    
 ส านักงบประมาณได้อนุมัติกรอบงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561                    
ให้จังหวัดระยองตามแผนปฏิบัติราชการ จ านวนทั้งสิ้น 23 โครงการ 45 กิจกรรม งบประมาณรวม 
298,483,800 บาท (สองร้อยเก้าสิบแปดล้านสี่แสนแปดหมื่นสามพันแปดร้อยบาทถ้วน) ซึ่งจังหวัดระยองได้
อนุมัติและมอบอ านาจให้ส่วนราชการ/อ าเภอด าเนินโครงการเรียบร้อยแล้ว ปรากฏว่ามีส่วนราชการ/อ าเภอ ขอ
โอนเปลี่ยนแปลงรายละเอียดกิจกรรมจ านวน 11 โครงการ 11 กิจกรรม จากการประชุมคณะกรรมการ
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บริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) ครั้งที่ 6/2560 (ครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ พ. ศ. 2561) คณะ
กรรมการฯ ได้พิจารณาการขอโอนเปลี่ยนแปลงรายละเอียดกิจกรรมแล้วจ านวน 9 โครงการ 9 กิจกรรม ซึ่ง
จังหวัดระยองจะท าการอนุมัติขอโอนเปลี่ยนแปลงให้ส่วนราชการ/อ าเภอโดยเร็ว เพ่ือให้ส่วนราชการ/อ าเภอได้
ด าเนินการตามวัตถุประสงค์ของโครงการโดยเร็ว ทั้งนี้ มีส่วนราชการ/อ าเภอที่รายละเอียดกิจกรรมยังไม่ชัดเจน ที่
ประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.)  จึงมอบหมายให้อ าเภอที่รับผิดชอบโครงการ
ทบทวนรายละเอียดตามที่คณะกรรมการฯ ตั้งข้อสังเกตไว้ และจัดเตรียมข้อมูลเพ่ือชี้แจงในการประชุมครั้งถัดไป 
ประกอบกับมีส่วนราชการ/หน่วยงานแจ้งขอยกเลิกโครงการ จ านวน    2 โครงการ 2 กิจกรรม วงเงินงบประมาณ
รวม 23,063,000 บาท ดังนั้นเพ่ือให้การด าเนินโครงการมีความต่อเนื่อง และเกิดประโยชน์สูงสุดในการพัฒนา
จังหวัดและประชาชนได้รับประโยชน์ จึงสามารถโอนเปลี่ยนแปลงมาด าเนินโครงการใหม่ได้ ซึ่งต้อ งผ่านความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) ดังนั้น จังหวัดระยองจึงเชิญคณะกรรมการ
ฯ ร่วมประชุม ครั้งที่ 7/๒๕60 (ครั้งที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561) รวมถึงมีวาระการประชุมเรื่องอ่ืนๆ ที่จะ
รายงานให้คณะกรรมการฯ ทราบด้วย   

 มติที่ประชุม : รับทราบตามที่ประธานฯ แจ้งให้ทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๒  เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.)   
      ครั้งที่ ๖/๒๕60(ครั้งที่ ๑ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561) เมื่อวันที ่๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๐   

  ฝ่ายเลขานุการฯ น าเสนอรายงานการประชุมฯ ตามที่จังหวัดได้เชิญคณะกรรมการบริหารงาน
จังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) ประชุมครั้งที่ ๖/๒๕60(ครั้งที่ ๑ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561) เมื่อวันที่ ๓๑ 
ตุลาคม ๒๕๖๐  ส านักงานจังหวัดระยองในฐานะฝ่ายเลขานุการฯ ได้จัดท ารายงานการประชุมดังกล่าวแล้ว     
รวมถึงได้น าเรียนไว้ในเว็บไซต์จังหวัด (www.rayong.go.th) ด้วยแล้ว ทั้งนี้ หากกรรมการฯ ประสงค์จะมีการ
แก้ไข เพ่ิมเติมประการใด ขอให้ประสานฝ่ายเลขาฯ ได้โดยตรงอีกทางหนึ่ง ที่ประชุมพิจารณาแล้วให้มีการแก้ไข 
ดังนี้ 

  1) หน้าที่ 1 บรรทัดที่ 15 ข้อที่ 9 แก้ไขข้อความจาก “นายอาภรณ์ อมตเวทย์   แรงงาน
จังหวัดระยอง” เป็น “นายอาภร  อมตเวทย์  แรงงานจังหวัดระยอง” 

  2) หน้าที่ 1 บรรทัดที่ 34 ข้อที่ 27 แก้ไขข้อความจาก “นายสุรศักดิ์ วงษ์เหม   ผู้แทน
ภูมิปัญญาด้านสิ่งแวดล้อม” เป็น “นายสุรศักดิ์ วงษ์เหม  ผู้แทนภูมิปัญญาด้านการมีส่วนร่วม  

 มติที่ประชุม :  รับรองรายงานการประชุมฯ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๓  เรื่อง เพื่อพิจารณา 
 ๓.๑ การขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดกิจกรรมส าหรับโครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ
จากงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  (ส านักงานจังหวัดระยอง) 
  ตามที่จังหวัดระยองได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  พ.ศ. 2561 และได้ให้          
ส่วนราชการ/อ าเภอ ด าเนินโครงการและมอบอ านาจในการสั่งซื้อสั่งจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 แล้วนั้น   
  เนื่องจากส่วนราชการ/อ าเภอ ได้ตรวจสอบรายละเอียดโครงการแล้ว เห็นว่าเพ่ือให้การด าเนิน
กิจกรรมสอดคล้องกับสภาวการณ์ปัจจุบันและเพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุด จึงมีความจ าเป็นต้องปรับเปลี่ยนรายการ
งบประมาณหรือรายละเอียดโครงการ เพ่ือให้สามารถด าเนินโครงการอย่างมีประสิทธิภาพ 
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  ระเบียบ/กฎหมาย /ประกาศที่เกี่ยวข้อง 
  1. ประกาศคณะกรรมการนโยบายการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ 
เรื่อง การก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการบริหารงบประมาณจังหวัดและงบประมาณกลุ่มจังหวัด ลงวันที่                       
๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๔ มีรายละเอียดส าคัญเก่ียวกับการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ดังนี้ 
   ข้อ ๑ การโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายของจังหวัดและของกลุ่มจังหวัดที่ไม่มี
ผลกระทบต่อแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของจังหวัด แผนปฏิบัติราชการประจ าปีของกลุ่มจังหวัด แผนพัฒนา
จังหวัดและแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด ได้แก่ 
   ๑) การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ ดังต่อไปนี้ 
      (ก) กิจกรรม 
       (ข) พ้ืนที่ด าเนินโครงการ 
       (ค) งบรายจ่าย 
       (ง) เป้าหมายโครงการ 
             (จ) หน่วยงานที่รับผิดชอบ   
   ๒) การเปลี่ยนแปลงโครงการโดยน าโครงการอ่ืนที่อยู่ในแผนปฏิบัติราชการประจ าปี         
ของจังหวัด หรือแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของกลุ่มจังหวัด มาด าเนินการแทนโครงการเดิม (Y2) 
  ข้อ 2 การโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณฯ นอกเหนือจากข้อ 1 ให้ถือว่าเป็นการโอน
เปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายของจังหวัดหรือกลุ่มจังหวัดที่มีผลกระทบต่อแผนการด าเนินงานประจ าปี 
   ข้อ ๓ กรณีจังหวัดหรือกลุ่มจังหวัดมีความประสงค์ขอโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ
รายจ่ายของจังหวัดหรือของกลุ่มจังหวัดที่ไม่มีผลกระทบต่อแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของจังหวัด แผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปีของกลุ่มจังหวัด แผนพัฒนาจังหวัด และแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด ตามข้อ ๑ ให้ผู้ว่าราชการจังหวัด
หรือหัวหน้ากลุ่มจังหวัดน าเสนอคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) หรือคณะกรรมการ
บริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.) แล้วแต่กรณี 
   ข้อ 4 ก.บ.จ. หรือ ก.บ.ก. พิจารณา กลั่นกรอง และให้ความเห็นชอบ เมื่อ ก.บ.จ.หรือ 
ก.บ.ก. ให้ความเห็นชอบให้ผู้ว่าราชการจังหวัดด าเนินการตามระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2548 
   ข้อ 5 กรณีจังหวัดหรือกลุ่มจังหวัดมีความประสงค์ขอโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ
รายจ่ายของจังหวัดหรือของกลุ่มจังหวัดที่มีผลกระทบต่อแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของจังหวัด แผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปีของกลุ่มจังหวัด แผนพัฒนาจังหวัด และแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดตามข้อ ๑ ให้ผู้ว่าราชการจังหวัด
หรือหัวหน้ากลุ่มจังหวัดน าเสนอ ก.บ.จ. หรือ ก.บ.ก. 
   เมื่อ ก.บ.จ.หรือ ก.บ.ก. ให้ความเห็นชอบแล้ว ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดน าเสนอขอความ
เห็นชอบจาก อ.ก.น.จ. ด้านแผนและงบประมาณ  
   เมื่อ อ.ก.น.จ. ด้านแผนและงบประมาณให้ความเห็นชอบแล้ว ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดหรือ     
หัวหน้ากลุ่มจังหวัดท าความตกลงกับส านักงบประมาณ และให้ อ.ก.น.จ. ด้านงบประมาณ รายงานให้ ก.น.จ. ทราบ 
   ข้อ 6 การใช้งบประมาณเหลือจ่ายของจังหวัดหรือกลุ่มจังหวัด ให้ด าเนินการ ตามข้อ 2              
ข้อ 4 และข้อ 5 มาบังคับใช้โดยอนุโลม 
   2. ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 4)  
พ.ศ. 2554  ข้อ 24 ก าหนดว่า “หัวหน้าส่วนราชการหรือหัวหน้ารัฐวิสาหกิจมีอ านาจโอนและหรือเปลี่ยนแปลง
งบประมาณรายจ่ายที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในงบรายจ่ายใดๆ ภายใต้แผนงานเดียวกัน ยกเว้นงบบุคล ากร 
เพ่ือจัดท าผลผลิตหรือโครงการตามเป้าหมายที่ระบุในเอกสารประกอบพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  
หรือพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติมหรือเพ่ือเพิ่มเติมเป้าหมาย ผลผลิตหรือโครงการเดิมดังกล่าว
ให้บรรลุเป้าหมายการให้บริการกระทรวงหรือเป้าหมายตามแผนงานในเชิงบูรณาการ แต่ต้องไม่ก่อให้เกิดรายการก่อ
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หนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ ... ในกรณีที่เป็นการโอนหรือเปลี่ยนแปลงเพื่อจัดหาครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อสร้าง จะต้อง              
มีวงเงินต่อหน่วยต่ ากว่าหนึ่งล้านบาทและต่ ากว่าสิบล้านบาทตามล าดับ” 
   ๓. ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณรายจ่ายส าหรับแผนงานบูรณาการ พ.ศ. 2559 
หมวด 3 การโอนงบประมาณรายจ่าย ข้อ 15 ในกรณีที่มีความจ าเป็นต้องโอนงบประมาณรายจ่ายบูรณาการ
ภายใต้แผนงานบูรณาการเดียวกัน ให้โอนได้ในกรณี ดังต่อไปนี้ 
    (1) หน่วยงานรับงบประมาณไม่สามารถด าเนินการใช้จ่ายหรือก่อหนี้ผูกพันงบประมาณ
รายจ่ายส าหรับโครงการ กิจกรรม หรือรายการภายใต้แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณที่ได้รับ
ความเห็นชอบจากส านักงบประมาณ 
    (๒) เป็นงบประมาณรายจ่ายที่เหลือจ่ายจากการด าเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์และ
เป้าหมายโครงการ กิจกรรม หรือรายการตามท่ีได้รับจัดสรรงบประมาณ หรือจากการจัดซื้อจัดจ้างแล้ว 
    (๓) เป็นงบประมาณรายจ่ายที่หมดความจ าเป็นในการใช้จ่ายไม่ว่าด้วยเหตุใด 
    (๔) กรณีมีความจ าเป็นเร่งด่วนต้องด าเนินโครงการ กิจกรรม หรือรายการอ่ืนที่อยู่ภายใต้
วัตถุประสงค์และเป้าหมายของแผนงานบูรณาการนั้น แต่มิได้รับรับการจัดสรรงบประมาณ 
    การโอนงบประมาณรายจ่ายตามวรรคหนึ่ง (1) (๓) และ (๔) ให้หน่วยงานรับงบประมาณ
แจ้งหน่วยงานเจ้าภาพทราบและให้รองนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีแล้วแต่กรณี พิจารณาเห็นชอบก่อนเสนอส านัก
งบประมาณพิจารณาอนุมัต ิ
   จากการประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ ครั้งที่ 6/2560 (ครั้งที่ 
1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561) มีจ านวนโครงการที่กรรมการฯ ได้มอบหมายให้ส่วนราชการ/อ าเภอที่รับผิดชอบ
ทบทวนรายละเอียดตามที่กรรมการฯ ตั้งข้อสังเกตไว้ และจัดเตรียมข้อมูลเพ่ือชี้แจงในการประชุมครั้งถัดไป 
ส าหรับการประชุมในครั้งนี้ส่วนราชการ/หน่วยงานจึงปรับปรุงรายละเอียดกิจกรรมเพ่ือมาน าเสนอ ก.บ.จ. 
พิจารณาให้ความเห็นชอบ ประกอบด้วย 2 โครงการ 2 กิจกรรม ดังนี้ 
   1) โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมเพื่อบริการประชาชนอย่างทั่วถึงใน
อ าเภอเมืองระยอง กิจกรรม ก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายกลางดง หมู่ที่ 3 ต าบลบ้าน
แลง  มีความคาบเกี่ยวต่อเนื่องกับหมู่ที่ 3 ต าบลตะพง วงเงิน 7,033,000 บาท โดยอ าเภอเมืองระยอง 
  รายละเอียดเดิม : ก่อสร้างปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต กว้าง 6 เมตร ยาวไม่
น้อยกว่า 916 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือรวมพื้นที่ไม่น้อยกว่า 5,496 ตารางเมตร 
  รายละเอียดขอเปลี่ยนแปลงครั้งที่ ๑ : ก่อสร้างปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
กว้าง 5.00 เมตร ยาว 1,925.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือพ้ืนที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 9,625 ตารางเมตร 
เนื่องจากสภาพถนนตลอดสาย มีความกว้างเฉลี่ย 5 เมตร จึงไม่สามารถขยายให้ มีความกว้าง 6 เมตรตลอด    
สายได้  ซึ่งที่ประชุมมอบหมายให้อ าเภอไปท าความเข้าใจกับพ้ืนที่ให้สามารถก่อสร้างปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติก       
คอนกรีต ให้ได้ความกว้าง 6 เมตร ซึ่งจะมีประโยชน์มากกว่า 
  ซึ่งอ าเภอเมืองระยองรายงานว่าได้ด าเนินการประชุมผู้เกี่ยวข้องและลงพ้ืนที่ท าความ
เข้าใจประชาชนตามมติท่ีประชุมแล้ว ซึ่งประชาชนในพื้นท่ียินยอม และท าเป็นเอกสารหลักฐานด้วยแล้ว จึงขอโอน
เปลี่ยนแปลงใหม่เป็น “ก่อสร้างปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต กว้าง 6.00 เมตร ยาว 1,๗๓๕.00 เมตร 
หนา 0.05 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑๐,๔๑๐ ตารางเมตร” 

   ความเห็นฝ่ายเลขาฯ   
   การขอโอนเปลี่ยนแปลงฯ   เป็นการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายที่  ไม่มี
ผลกระทบ ต่อแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของจังหวัด เนื่องจากเป็นการเปลี่ยนแปลงกิจกรรมภายใต้โครงการ มิได้
เปลี่ยนวัตถุประสงค์หลักของโครงการ อยู่ในอ านาจของ ก.บ.จ.   
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    แนวทางการด าเนินการ    
                    เมื่อ ก.บ.จ. ได้ท าการพิจารณา กลั่นกรอง และให้ความเห็นชอบแล้ว ให้ผู้ว่าราชการ
จังหวัดด าเนินการตามหลักเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้ในระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2548 ต่อไป 
 

    มติที่ประชุมฯ : เห็นชอบให้อ าเภอเมืองระยองโอนเปลี่ยนแปลงกิจกรรมฯ 
 

   2) โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมเพ่ือบริการประชาชนอย่างทั่วถึงในอ าเภอ
แกลง กิจกรรม ก่อสร้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริม เหล็กซอยริมคลองหนองเต่า ต าบลคลองปูน อ าเภอแกลง 
จังหวัดระยอง วงเงิน 3,719,100 บาท ด าเนินการโดยอ าเภอแกลง 
    รายละเอียดกิจกรรมเดิม : กว้าง 6.00 เมตร ยาว 1,150 เมตร หนา 0.15 เมตร  
พร้อมไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพ้ืนที่เทคอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 6,900 ตารางเมตร 
    รายละเอียดขอเปลี่ยนแปลงครั้งที่ ๑ : กว้าง 4.00-6.00 เมตร ตามสภาพ ยาวไม่น้อย
กว่า  1,150 เมตร  หนา 0.15 เมตร พร้อมไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพ้ืนที่เทคอนกรีตเสริมเหล็กไม่
น้อยกว่า 4,600 ตร.ม. ที่ประชุมมอบหมายให้อ าเภอไปพิจารณาให้ก่อสร้างปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต  
ให้ได้ความกว้าง 6 เมตร ซึ่งจะมีประโยชน์มากกว่า 
 อ าเภอแกลงรายงานว่าได้ด าเนินการส ารวจออกแบบใหม่  จึงขอโอนเปลี่ยนแปลงใหม่เป็น 
“กิจกรรม ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายริมคลองหนองเต่า หมู่ที่ 3 ต าบลคลองปูน กว้าง 6.00 เมตร 
ยาว 1,010 เมตร หนา 0.15  เมตร พร้อมไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตเสริม
เหล็กจ านวนไม่น้อยกว่า 6,060 ตารางเมตร” 

   ความเห็นฝ่ายเลขาฯ   
    การขอโอนเปลี่ยนแปลงฯ เป็นการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายที่ ไม่มีผลกระทบ 
ต่อแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของจังหวัด เนื่องจากเป็นการเปลี่ยนแปลงกิจกรรมภายใต้โครงการ มิได้เปลี่ยน
วัตถุประสงค์หลักของโครงการ อยูใ่นอ านาจของ ก.บ.จ.   

    แนวทางการด าเนินการ    
                 เมื่อ ก.บ.จ. ได้ท าการพิจารณา กลั่นกรอง และให้ความเห็นชอบแล้ว ให้ผู้ว่าราชการ
จังหวัดด าเนินการตามหลักเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้ในระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2548 ต่อไป 
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 3.2  การขอยกเลิกโครงการและโอนเปลี่ยนแปลงมาด าเนินโครงการใหม่   
  ตามที่จังหวัดระยองได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2561 จ านวนทั้งสิ้น  
23 โครงการ 45 กิจกรรม แต่เนื่องจากมีส่วนราชการ/หน่วยงาน ขอยกเลิกโครงการ จ านวน 2 โครงการ                 
2 กิจกรรม วงเงินงบประมาณรวม 23,063,000 บาท ซึ่งหน่วยงานที่รับผิดชอบทั้ง 2 โครงการได้ชี้แจงเหตุผล              
ให้จังหวัดระยองทราบเป็นลายลักษณ์อักษรเรียบร้อยแล้ว ดังนี้ 
   1) โครงการฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยวเก่าและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวใหม่ กิจกรรม ปรับปรุง                 
ภูมิทัศน์อุทยานแหล่งเรียนรู้ สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช วงเงินงบประมาณ 9,603,000 บาท ด าเนินการโดย
ส านักงานงานวัฒนธรรมจังหวัดระยอง   
   2) โครงการแก้ไขปัญหาช้างป่าอย่างยั่งยืน กิจกรรม เพ่ิมศักยภาพพ้ืนที่ป่าอนุรักษ์เพ่ือแก้ไข
ปัญหาช้างป่าออกนอกพ้ืนที่ บริเวณแนวเชื่อมต่อ Corridor อุทยานแห่งชาติเขาชะเมา – เขาวง วงเงินงบประมาณ 
13,460,000 บาท  ด าเนินการโดยอุทยานแห่งชาติเขาชะเมา – เขาวง   
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   ในการนี้ ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดระยองมีความประสงค์ขอน าเงินที่ขอยกเลิกโครงการ
ข้างต้น มาด าเนินโครงการฟ้ืนฟูแหล่งท่องเที่ยวเก่าและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวใหม่ กิจกรรมอุทยานการเรียนรู้
สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช จังหวัดระยอง โดยร่วมด าเนินการระหว่างจังหวัดระยอง คณะกรรมการด าเนินงาน
จัดท าอุทยานการเรียนรู้สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช จังหวัดระยอง เจ้าคณะอ าเภอเมืองระยอง และเจ้าอาวาส
วัดลุ่ม (พระอารามหลวง และมูลนิธิอุทยานการเรียนรู้สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือน้อม
ร าลึกครบรอบ 250 ปี สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช พระมหากษัตริย์ไทยที่ทรงกอบกู้เอกราชให้ชาติไทย  เพ่ือ
เป็นแหล่งเรียนรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทย และเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรมของจังหวัด
ระยอง และเพ่ือปลูกจิตส านึกความมุ่งมั่น กล้าหาญ เด็ดเดี่ยวของบรรพชนยุคก่อน และสร้างแรงบันดาลใจในการ
ด าเนินชีวิต  
 โดยด าเนินการบริเวณด้านหลังของส านักงานประปาส่วนภูมิภาค สาขาระยอง เนื้อที่ 0-2-95 
ไร่ เป็นสถานที่จัดสร้างอุทยานฯ โฉนดที่ดิน 21813 ซึ่งวัดลุ่ม (พระอารามหลวง) ยินยอมให้จังหวัดระยอง                   
ใช้ที่ดินบางส่วนของวัดได้ ซึ่งจะจัดท าเป็นอาคาร 2 ชั้น วงเงิน 23,045,๐๐๐  บาท โดยส านักงานโยธาธิการและ
ผังเมืองจังหวัดระยอง เป็นผู้เขียนแบบ ซ่ึงจะด าเนินการเกี่ยวกับจัดท านิทรรศการถาวร จ านวน ๗ ห้อง ค่าใช้จ่าย
ประกอบด้วย  
 ๑) หมวดงานวิศวกรรมโครงสร้าง  
 ๒) หมวดงานสถาปัตยกรรม          
 ๓) หมวดงานระบบไฟฟ้า             
                     ๔) หมวดงานวิศวกรรมเครื่องบด    
 ๕) หมวดงานระบบสุขาภิบาล     
  

  ความเห็นฝ่ายเลขาฯ   
   การขอโอนเปลี่ยนแปลงฯ เป็นการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายที่มีผลกระทบต่อ
แผนปฏิบัติราชการประจ าปีของจังหวัด เนื่องจากเป็นการขอยกเลิกโครงการและมีวงเงินงบลงทุนมากกว่า ๑๐ 
ล้านบาท 

   แนวทางการด าเนินการ    
                 เมื่อ ก.บ.จ. ไดท้ าการพิจารณา กลั่นกรอง และให้ความเห็นชอบแล้ว    
 ๑. เสนอ อ.ก.น.จ.ด้านแผนและงบประมาณ เพ่ือขอความเห็นชอบ  
 ๒. เสนอกระทรวงมหาดไทย เพ่ือน าเสนอรองนายกรัฐมนตรี หรือรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบ
 ๓. เสนอส านักงานประมาณเพ่ือขอท าความตกลงการใช้จ่ายงบประมาณ 
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ระเบียบวาระท่ี  4     เรื่อง อ่ืนๆ 

   ประธานฯ : มอบหมายส านักงานจังหวัดระยองในฐานะฝ่ายเลขาฯ ประสานขอข้อมูลจาก
แขวงทางหลวงเกี่ยวกับแบบมาตรฐานการก่อสร้างถนน และจัดส่งให้กับหน่วยงานที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ
ตามแผนปฏิบัติราชการ พ.ศ. 2561 ที่ด าเนินการก่อสร้างและปรับปรุงถนนทุกหน่วยงาน 

 

  เลิกประชุมเวลา ๑๖.๓๐ น. 
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