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รายงานการประชุม 
คณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) 
ครั้งที่ 8/๒๕61 (ครั้งที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562) 

วันที่ 17 ธันวาคม 2561 เวลา 13.30 น. 
ณ ห้องศรีสมุทโภคไชย ชัน้ 4  ศาลากลางจังหวดัระยอง 

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

กรรมการผูร้่วมประชุม 
1. นายธีรวัฒน ์ สุดสุข  แทน ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง                 ประธานฯ 
2. นายยุทธพล  องอาจอิทธิชัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง  
3. นางศุภิญญดา  สุขมงคล  แทน ปลัดจังหวัดระยอง 
4. พ.ต.ท.หญิง ลินดา  ผุดผ่อง แทน ผู้บังคับการต ารวจภูธรจังหวัดระยอง 
5. นางวนิดา  สมบัติศรี  แทน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดระยอง 
6. นายวิวัฒนช์ัย  หนูทอง  รักษาราชการแทน เกษตรและสหกรณ์จังหวัดระยอง 
7. นางสาวปิยนุช  มหาโครต แทน อุตสาหกรรมจังหวัดระยอง 
8. นางวรัญญา  ถนอมพันธุ์ พาณิชย์จังหวัดระยอง 
9. นางไพรงาม  ศิริผันแก้ว  แทน คลังจังหวัดระยอง 
10. นางสาวกรจิรัฏฐ์  พงจันทร์ศธร แรงงานจังหวัดระยอง 
11. นางดารารัตน์  แก้วสลับสี พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดระยอง 
12. นางสาวทิพย์อาภา  ยลธรรม์ธรรม ผู้อ านวยการส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดระยอง 
13. นางสาวสุจีรา  พงษ์พิทักษ์ แทน ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดระยอง 
14. นางศุภดี  วิถีธรรมศักดิ์  วัฒนธรรมจังหวัดระยอง 
๑5. นายสุรสิงห์  พูนเพิ่มสุขสมบัติ  เกษตรจังหวัดระยอง 
16. นายภาคภูมิ  สุวรรณโชติ แทน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง 
17. นางกรรณิกา  วิโรจน์แสงทอง แทน นายกเทศมนตรีนครระยอง 
18. นางอรุณรัตน์  ภูพันตันติ แทน นายกเทศมนตรีเมืองมาบตาพุด 
19. นายบุญธรรม  ใยกล้า  นายกเทศมนตรีต าบลเนินพระ 
20. นายไพฑูรย์  อรชร  ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค สาขาระยอง  
21. นายกฤษณะ  ข าคง  แทน ผู้จัดการการไฟฟูาส่วนภูมิภาค จังหวัดระยอง 
22. นายเกตน์สิริ  สมบูรณ์  แทน ผู้อ านวยการ ททท. ส านักงานระยอง 
23. นายนพดล  ตั้งทรงเจริญ ประธานหอการค้าจังหวัดระยอง 
24. นายประเทือง วงศ์ซ้ิม  แทน ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง 
25. นายพิจนันท์  ประดับ  แทน รองประธานคณะกรรมการธรรมาภิบาล จังหวัดระยอง 
26. นายสุรศักดิ์  วงษ์เหม  ผู้แทนภูมิปัญญาด้านการมีส่วนร่วม 
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27. นายรุ่งโรจน์ เฉลาฉายแสง ผู้แทนภูมิปัญญาด้านด้านสิ่งแวดล้อม  
28. นางสุธีรา ผ่องใส   ผู้แทนภาคประชาสังคม 
29. นายประจวบ  จ าเนียรศรี ผู้แทนภาคประชาสังคม 
30. นายจีรวัสส์  เปรมดิษฐ์ แทน หัวหน้าส านักงานจังหวัดระยอง  เลขานุการฯ 
 

ผู้ไม่มาประชุม (ตดิราชการ/ภารกิจส าคัญ) 
1. รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง (ว่าที่ร้อยตรี พิรุณ  เหมะรักษ์) 
2. ผู้แทนผู้บัญชาการทัพเรือภาคท่ี ๑ 
3. ผู้อ านวยการส านักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด 
4. ประธานชมรมนายกองค์การบริหารส่วนต าบล จังหวัดระยอง 
5. นปก.มทบ.14 
6. ประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดระยอง 
7. ประธานคณะท างานเครือข่ายประชาสังคม จังหวัดระยอง 
8. นายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดระยอง 
9. นายกสมาคมประมงจังหวัดระยอง 
10. นายปรัชญา  สมะลามา 
11. นายสุนทร  ราชวัฒน ์ 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
1. นางสาวจตุพร  มันนอก  ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดระยอง 
2. นางสาวภัศกมล  รูปแก้ว ส านักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดระยอง 
3. นางจารุภา  ศิร ิ   ส านักงานประมงจังหวัดระยอง 
4. นายเสกสรร  ทรัพย์เจริญ โครงการชลประทานระยอง 
5. นายสะอาด  พุทธจักร  องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง 
6. นายศรัณย์  เพชรพันธ์  ส านักงานจังหวัดระยอง 
7. นางสาวอนงค์พร  อารีกุล ส านักงานจังหวัดระยอง 
8. นางสาวนพวรรณ  ชมชื่นมีกุล ส านักงานจังหวัดระยอง 
 
เร่ิมประชุมเวลา 15.0๐ น. 
  เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว นายธีรวัฒน์  สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ได้รับมอบหมายจาก
ผู้ว่าราชการจังหวัดระยองเป็นประธานในการประชุมฯ กล่าวเปิดการประชุมและด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระ 
มีดังนี้ 
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ระเบียบวาระที่  ๑  เร่ือง ประธานแจ้งใหท้ี่ประชุมทราบ 
   จังหวัดระยองได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) เพ่ือท าหน้าที่
ในการวางแนวทางปฏิบัติและอ านวยการให้การบริหารงานจังหวัดเป็นไปตามหลักการ นโยบาย และระเบียบตามที่
คณะกรรมการนโยบายการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.น.จ.) ก าหนด 
   ขณะนี้จังหวัดระยองอยู่ในช่วงการทบทวนแผนพัฒนาจังหวัดระยอง พ.ศ. 2561 – 2564 
(ฉบับทบทวนปี 2563) และแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ซึ่งถือเป็นเครื่องมือส าคัญ
ในการบูรณาการและเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศกับการพัฒนาในระดับพ้ืนที่ แผนฯ ที่มีคุณภาพและมี
ประสิทธิภาพนั้น จะต้องตอบสนองได้ทั้งนโยบายรัฐบาลและความต้องการของประชาชน และที่ส าคัญจะต้องเป็น
จุดเชื่อมระหว่างนโยบายส าคัญของกระทรวง/กรม ลงมาสู่ระดับจังหวัด อ าเภอ หมู่บ้าน และองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น การที่จะได้มาซึ่งแผนพัฒนาจังหวัดที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพนั้น จะต้องเกิดจากการมีส่วนร่วมของ          
ทุกภาคส่วน ผ่านกระบวนการตามขั้นตอนต่าง ๆ ตามที่จังหวัดระยองได้ด าเนินการมาแล้ว ทั้งนี้ ภายหลังจากที่ได้
มีการทบทวนแผนพัฒนาจังหวัดเสร็จสมบูรณ์แล้ว ก็จะเข้าสู่กระบวนการในการน าแผนฯ ไปสู่การปฏิบัติจริง ซึ่งเป็น
หน้าที่ของทุกภาคส่วนในจังหวัดระยอง ทั้งภาคราชการ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม ในการขับเคลื่อนแผนฯ 
เพ่ือให้บรรลุเปูาหมายที่ได้ร่วมกันก าหนดไว้ 
   กระบวนการทบทวนแผนพัฒนาจังหวัดฯ ข้างต้นได้ด าเนินการมาถึงขั้นตอนการพิจารณา
ของคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) แล้ว ในการนี้ จึงได้เชิญคณะกรรมการฯ ทุกท่าน 
เข้าร่วมการประชุมฯ ครั้งที่ 8/๒๕61 (ครั้งที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562) รวมถึง มีระเบียบวาระการประชุมอ่ืน ๆ 
ที่จะรายงานให้คณะกรรมการฯ ทราบด้วย 
   มติที่ประชุม : รับทราบตามที่ประธานฯ แจ้งให้ทราบ 
 
ระเบียบวาระที่  ๒ เร่ือง รับรองรายงานการประชุม 

  ตามที่จังหวัดระยองได้เชิญประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ 
(ก.บ.จ.) ครั้งที่ 7/2561 (ครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562) เมื่อวันอังคารที่ 30 ตุลาคม 2561 ส านักงาน
จังหวัดระยองในฐานะฝุายเลขานุการฯ ได้จัดท ารายงานการประชุมฯ จ านวน 20 หน้า และได้แจ้งเวียนแล้ว
ตามหนังสือจังหวัดระยอง ด่วนที่สุด ที่ รย 0017.2/ว 5199 ลงวันที่ 13 พฤศจิกายน 2561 เพ่ือให้
คณะกรรมการฯ ได้ตรวจสอบและรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว รวมถึง ได้น าเรียนไว้ในเว็บไซต์จังหวัดระยอง
ด้วยแล้ว 

 
รายงานการประชุม ก.บ.จ.  

ครั้งที่ 7/2561 (ครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562) 

  มติที่ประชุม :  รับรองรายงานการประชุมฯ 
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ระเบียบวาระที่ ๓   เร่ือง เพ่ือทราบ 

    3.1 นโยบาย หลักเกณฑ์ วิธีการจัดท าแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ฉบับ
ทบทวน หลักเกณฑ์และวิธีการจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
     (ส านักงานจังหวัดระยอง) 
     ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติแจ้งว่า ในคราว
ประชุมคณะกรรมการบูรณาการนโยบายพัฒนาภาค (ก.บ.ภ.) ครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2561 มีมติ
เห็นชอบนโยบาย หลักเกณฑ์ และวิธีการจัดท าแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ฉบับทบทวน หลักเกณฑ์และ
วิธีการจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และปฏิทิน
การจัดท าแผนพัฒนาและแผนปฏิบัติราชการประจ าปีฯ รวมทั้ง การปรับแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดเป็น
ช่วงเวลา พ.ศ. 2561 – 2565 (5 ปี) โดยสรุปสาระส าคัญมติ ก.บ.ภ. มีดังนี้ 
     1) นโยบายการจัดท าแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด มีดังนี้ 
      1.1) ยึดยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี แผนปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ นโยบายรัฐบาล แผนการบริหารราชการแผนดิน รวมทั้ง แผนรายสาขา/เฉพาะด้าน
ต่าง ๆ และข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี 
      1.2) ให้ความส าคัญกับแผนพัฒนาภาค เพ่ือเป็นแผนชี้น าการพัฒนาในภาพรวม
ของพ้ืนที่ เพื่อให้เกิดการพัฒนาที่สอดคล้องเชื่อมโยงกันในทุกพ้ืนที่ และเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน อันจะ
ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนได้อย่างทั่วถึง 
      1.3) ใช้กระบวนการประชาคมแบบมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน เพ่ือให้มาซึ่ง
ปัญหาและความต้องการของประชาชนในพื้นท่ี รวมทั้ง ให้มีการประสานแผนในระดับพ้ืนที่ เพ่ือให้มีความเชื่อมโยง
สอดคล้องกันในทุกระดับเป็นแผนเดียวกัน (One Plan) รวมทั้ง การขับเคลื่อนประเด็นการพัฒนาให้มุ่งเน้นการ
ท างานแบบเครือข่ายร่วมกันทุกภาคส่วน ทั้งส่วนราชการ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และชุมชน  
     2) หลักเกณฑ์และวิธีการจัดท าแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด มีดังนี ้
      2.1) แผนพัฒนาจังหวัด เป็นแผนที่มีความครอบคลุมทุกมิติการพัฒนา มุ่งตอบสนอง
ความต้องการและแก้ไขปัญหาที่ส าคัญของจังหวัดและขับเคลื่อนประเด็นการพัฒนาจังหวัดที่สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ แผนระดับชาติ นโยบายรัฐบาล และแผนพัฒนาภาค ตามศักยภาพและโอกาสของจังหวัด  
ส่วนแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด เป็นแผนที่เป็นการขับเคลื่อนประเด็นการพัฒนาที่สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาภาค 
หรือความต้องการแก้ไขปัญหาที่เป็นประเด็นร่วมในพ้ืนที่ และต้องมีขอบเขตการด าเนินการหรือได้รับผลประโยชน์
มากกว่า 1 จังหวัด 
      2.2) แนวทางด าเนินการทบทวนแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ให้ทบทวน
แผนพัฒนาฯ โดยขยายระยะเวลาเป็น พ.ศ. 2561 – 2565 เพ่ือให้สอดคล้องกับกรอบระยะเวลาการจัดท าแผน
แม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี 
     3) การด าเนินการตามมาตรา ๑๙ และมาตรา ๒๗ วรรค ๒ แห่งพระราชกฤษฎีกา
ว่าด้วยการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ. ๒๕๕๑ โดยกรณีแผนพัฒนาจังหวัดให้
ผู้ว่าราชการจังหวัดน าร่างแผนพัฒนาจังหวัด (ฉบับทบทวน) เข้ารับฟังความคิดเห็นในการประชุมปรึกษาหารือ
ร่วมกันกับบุคคลจากภาคส่วนต่าง ๆ ในจังหวัด ตามมาตรา ๑๙ และเม่ือได้ผลการรับฟังความคิดเห็นแล้วให้จังหวัด
น าผลการประชุมและข้อคิดเห็นของที่ประชุมมาเสนอคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) 
เพ่ือปรับปรุงแผนพัฒนาจังหวัดให้สมบูรณ์ต่อไป ทั้งนี้ 
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      มาตรา 19 ก าหนดว่า ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดจัดให้มีการประชุมปรึกษาหารือ
ร่วมกันกับบุคคลดังต่อไปนี้เพื่อรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับแผนพัฒนาจังหวัดที่ ก.บ.จ. จัดท าตามมาตรา ๑๘ 
      (๑) หัวหน้าส่วนราชการที่มีสถานที่ตั้งท าการอยู่ในจังหวัดหรือมีเขตอ านาจหน้าที่
ในจังหวัดไม่ว่าจะเป็นราชการบริหารส่วนภูมิภาคหรือราชการบริหารส่วนกลาง 
      (๒) หัวหน้าหน่วยงานที่เป็นรัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอ่ืนของรัฐ บรรดาที่มีสถานที่ตั้ง
ท าการอยู่ในจังหวัดหรือมีเขตอ านาจหน้าที่ในจังหวัด 
      (๓) ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท้ังหมดในจังหวัด 
      (๔) ผู้แทนภาคประชาสังคม 
      (๕) ผู้แทนภาคธุรกิจเอกชน 
      มาตรา ๒๗ ก าหนดให้การรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด      
ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.น.จ. ก าหนด 
     4) หลักเกณฑ์การจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ดังนี้ 
      4.1) โครงการที่ด าเนินการโดยจังหวัดและกลุ่มจังหวัดจะต้องมีลักษณะดังนี้ 
      - โครงการจะต้องครอบคลุมประเด็นการพัฒนาส าคัญระดับชาติ นโยบายรัฐบาล 
ทิศทางการพัฒนาภาค รวมทั้ง ศักยภาพ โอกาส ปัญหา และความต้องการของประชาชนในพื้นที่ 
      - มีความเหมาะสมและเป็นไปได้ ทั้งด้านเทคนิค งบประมาณ และระยะเวลา 
รวมทั้ง มีความคุ้มค่าด้านเศรษฐกิจ สังคม ความมั่นคง และทรัพยากรธรรมชาติ 
      - มีรายละเอียดประมาณการค่าใช้จ่าย และข้อมูลอ่ืน ๆ ครบถ้วน ด าเนินการได้ทันที 
      - โครงการที่เป็นงบลงทุนจะต้องแสดงหน่วยงานที่พร้อมรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่
เกิดข้ึนในปีถัดไป 
      - ก.บ.จ./ก.บ.ก. สามารถเสนอโครงการที่ต้องใช้ระยะเวลาด าเนินการมากกว่า 1 ปีได ้
      - โครงการที่ต้องด าเนินการในพ้ืนที่ ต้องได้รับการอนุมัติ/อนุญาตจากเจ้าของ
พ้ืนที่/หน่วยงานเจ้าของพ้ืนที่ก่อน 
      4.2) โครงการที่ด าเนินการโดยจังหวัดและกลุ่มจังหวัดจะต้องไม่มีลักษณะดังนี้ 
      - ไม่เป็นการจัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์เพ่ือแจกจ่ายแก่ประชาชนโดยตรง 
      - โครงการจะต้องไม่เป็นการจัดซื้อครุภัณฑ์เพ่ือใช้งานตามภารกิจปกติของส่วนราชการ 
ยกเว้นเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมภายใต้โครงการที่สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด 
      - ไม่เป็นค่าใช้จ่ายส าหรับปรับปรุง/ซ่อมแซม/ก่อสร้างอาคารสถานที่ของส่วนราชการ 
      - ไมม่ีวัตถุประสงค์หลักเก่ียวกับการศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน และกลุ่มเปูาหมายต้อง
ไม่ใช้เจ้าหน้าที่ของรัฐ เว้นแต่ฝึกอบรมด้านอาชีพ และด้านความม่ันคง 
      - ไม่เป็นในลักษณะของกิจกรรมย่อย ควรมีการจัดกลุ่มเป็นโครงการเดียวกันและ
หรือบูรณาการกิจกรรมที่เก่ียวข้องเข้าด้วยกันเป็นแผนงาน 
      - ต้องไม่เป็นการเดินทางไปต่างประเทศ เว้นแต่เป็นกิจกรรมที่มีข้อผูกพันกับประเทศ
ในกลุ่มอาเซียน จีน ญี่ปุุน และเกาหลีใต้ 

  มติที่ประชุม : รับทราบตามที่ฝุายส านักงานจังหวัดระยองน าเสนอ 
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    3.2 กระบวนการขั้นตอนทบทวนแผนพัฒนาจังหวัดระยอง พ.ศ. 2561 – 
2565 (ฉบับทบทวนปี 2563) และแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
     (ส านักงานจังหวัดระยอง) 
    กระบวนการจัดท าและทบทวนแผนพัฒนาจังหวัดระยอง พ.ศ. 2561 – 2565 
(ฉบับทบทวนปี 2563) และแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ได้ด าเนินการมาอย่างต่อเนื่ อง
ตามปฏิทินการด าเนินงานที่จังหวัดระยองได้ก าหนดไว้ เพ่ือให้ได้มาซึ่งแผนฯ ที่มีประสิทธิภาพและสามารถ
เชื่อมโยงความต้องการจากทุกภาคส่วนในจังหวัดระยองได้ มีข้ันตอนดังนี้ 

ที ่ การด าเนินงาน วัน/เดือน/ปี หมายเหตุ 

1 อบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือการพัฒนาศักยภาพการเชื่อมโยงระดับพื้นท่ีและ
การจัดท าแผนยุทธศาสตร์เพ่ือสนับสนุนการพัฒนาในระดับพื้นท่ีจังหวัด
ระยองกลุ่มเปูาหมายทุกภาคส่วนในจังหวัดระยอง  

7-8 ส.ค. 61 ด าเนินการ
แล้ว 

2 ประชุมทบทวนแผนพัฒนาจังหวัดระยองปี 2561 – 2564 (ทบทวนปี 
2563) และแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 
1 กลุ่มเปูาหมาย คือ ทุกภาคส่วนในจังหวัดระยอง 

27 ส.ค. 61 ด าเนินการ
แล้ว 

3 ประชุมพิจารณากลั่นกรองผลจากการประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือทบทวน
แผนพัฒนาจังหวัดระยอง พ.ศ. 2561 – 2564 (ทบทวนปี 2563) 
และแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  

4-6 ก.ย. 61 ด าเนินการ
แล้ว 

4 ส่วนราชการ หน่วยงาน อ าเภอ เสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุน
งบประมาณ ปี 2563 

7 ก.ย. –  
31 ต.ค. 61 

ด าเนินการ
แล้ว 

5 สภาพัฒน์ (ฝุายเลขาฯ ก.บ.ภ.) แจ้งแนวทางการจัดท าแผนพัฒนาจังหวัด
และแผนปฏิบัติราชการประจ าปี (ทบทวนปี 2563) โดยขยายระยะเวลา
แผนพัฒนาจังหวัด เป็น พ.ศ. 2561 – 2565 (5 ปี) เพื่อให้สอดคล้อง
กับกรอบระยะเวลาการจัดท าแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี 

20 ก.ย. 61 - 

6 กระทรวงมหาดไทยจัดอบรมเชิงปฏิบัติการในการจัดท าแผนพัฒนาจังหวัด
และกลุ่มจังหวัด เชื่อมโยงทิศทางการพัฒนาภาค เพ่ือให้ค าปรึกษาแก่
จังหวัดในการปรับปรุงแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด 

26-28 ต.ค. 
61 

ด าเนินการ
แล้ว 

7 ประชุมทบทวนภารกิจกิจของ ก.บ.อ. และอ าเภอทบทวนและจัดท า
แผนพัฒนาอ าเภอ (ทบทวนปี 2563) กลุ่มเปูาหมาย คือ ก.บ.อ. ทุกอ าเภอ 

8 พ.ย. 61 ด าเนินการ
แล้ว 

8 ประชุมรับฟังความคิดเห็นร่างแผนพัฒนาจังหวัดระยองปี 2561 – 2565 
(ทบทวนปี 2563) แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
กลุ่มเปูาหมาย คือ ทุกภาคส่วนในจังหวัดระยอง เพ่ือปรับปรุงแผนฯ ให้
เป็นระยะ 5 ปี และสอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 

19 พ.ย. 61 ด าเนินการ
แล้ว 

11 รวบรวมข้อมูลและปรับปรุงร่างแผนพัฒนาจังหวัด พ.ศ. 2561-2565 
(ฉบับทบทวนปี 2563) และร่างแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 ตามข้อแนะน าของที่ประชุมประชาคมฯ 

20 พ.ย. –  
14 ธ.ค. 61 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

12 น าร่างแผนพัฒนาจังหวัด พ.ศ. 2561-2565 (ฉบับทบทวนปี 
2563) และแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
เข้าที่ประชุม ก.บ.จ. เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ 

17 ธ.ค.61 อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 



รายงานการประชุม ก.บ.จ. ครั้งท่ี 8/2561 (ครั้งท่ี 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562)             7 

ที ่ การด าเนินงาน วัน/เดือน/ปี หมายเหตุ 

13 ปรับปรุงร่างแผนพัฒนาจังหวัด พ.ศ. 2561-2565 (ฉบับทบทวนปี 
2563) และร่างแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
ตามข้อแนะน าของ ก.บ.จ. และสอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ 

17-25 ธ.ค. 
61 

 

14 จัดส่งแผนพัฒนาจังหวัด พ.ศ. 2561-2565 (ฉบับทบทวนปี 2563) 
และแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ฉบับสมบูรณ์
ให้ทีมบูรณาการกลาง พร้อมเผยแพร่ให้กับหน่วยงานในจังหวัดระยอง 

27 ธ.ค. 61  

 หมายเหตุ :  1. ปรับปรุงปฏิทินการด าเนินงาน ณ วันท่ี 14 ธ.ค. 61 
   2. ก าหนดการและระยะเวลาเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม 

  มติที่ประชุม : รับทราบตามที่ฝุายส านักงานจังหวัดระยองน าเสนอ 
 
ระเบียบวาระที่ 4   เร่ือง เพ่ือพิจารณา 

   4.1 การจัดท าแผนพัฒนาแผนพัฒนาจังหวัดระยอง พ.ศ. 2561 – 2565 
(ฉบับทบทวนปี 2563) (ส านักงานจังหวัดระยอง) 
      ส านักงานจังหวัดระยองได้น าเสนอข้อมูล ดังนี้ ส านักงานจังหวัดระยองได้แจ้งที่ประชุมฯ 
ในระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเพ่ือทราบถึงกระบวนการขั้นตอนทบทวนแผนพัฒนาจังหวัดระยอง พ.ศ. 2561 – 2565 
(ฉบับทบทวนปี 2563) และแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 นั้น ทุกกระบวนการเกิดจากการร่วม
แสดงความคิดเห็นและร่วมระดมสมองของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในจังหวัดระยอง จึงได้เป็น (ร่าง) แผนพัฒนา
จังหวัดระยอง พ.ศ. 2561 – 2565 (ฉบับทบทวนปี 2563) 
      องค์ประกอบของแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ประกอบด้วยดังนี้ 
      (๑) ข้อมูลเพื่อการพัฒนา 
       1) ข้อมูลพื้นฐานทางกายภาพ ประกอบด้วย ที่ตั้ง ขนาดพ้ืนที่ ลักษณะ ภูมิประเทศ 
การใช้ประโยชน์ที่ดิน โครงสร้างพ้ืนฐาน และข้อมูลสนับสนุนอื่น ๆ ที่มีผลต่อการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด 
       2) ข้อมูลเชิงเปรียบเทียบ ครอบคลุมข้อมูลที่ส าคัญของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด 
ทั้งข้อมูลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ โดยต้องเป็นข้อมูลที่เป็นปัจจุบันและเป็นอนุกรมอย่างน้อย 3 ปี พร้อมกับ
วิเคราะห์และเปรียบเทียบ เพ่ือสะท้อนภาพการเปลี่ยนแปลงที่ส าคัญของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ประกอบด้วย 
        - ด้านเศรษฐกิจ ประกอบด้วยข้อมูลหลักที่แสดงภาพรวมของเศรษฐกิจและ
สาขาเศรษฐกิจหลักที่ส าคัญของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด การค้าชายแดน การท่องเที่ยว และเศรษฐกิจระดับครัวเรือน 
(รายได้และหนี้สินเฉลี่ยต่อครัวเรือน) รวมทั้งมีการวิเคราะห์และเปรียบเทียบเพ่ือสะท้อนภาพการเปลี่ยนแปลง 
พร้อมเหตุผลประกอบและข้อมูลสนับสนุนอื่นๆ ที่แสดงให้เห็นศักยภาพหรือระดับความรุนแรงของปัญหา 
        - ด้านสังคมและความม่ันคง ประกอบด้วยข้อมูลด้านสังคมที่ส าคัญของจังหวัด
และกลุ่มจังหวัด เช่น ประชากร แรงงาน การศึกษา สาธารณสุข ความยากจน อาชญากรรม ปัญหา ยาเสพติด เป็นต้น 
รวมทั้งมีการวิเคราะห์และเปรียบเทียบเพ่ือสะท้อนภาพการเปลี่ยนแปลง พร้อมเหตุผลประกอบและข้อมูลสนับสนุน 
        - ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วยข้อมูลด้านทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ส าคัญ เช่น ปุาไม้ ดินและที่ดิน แหล่งน้า ขยะ มลพิษ เป็นต้น โดยมีข้อมูลสนับสนุนที่
เพียงพอ รวมทั้งมีการวิเคราะห์และเปรียบเทียบเพื่อสะท้อนภาพการเปลี่ยนแปลง 



รายงานการประชุม ก.บ.จ. ครั้งท่ี 8/2561 (ครั้งท่ี 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562)             8 

       3) ประเด็นปัญหาและความต้องการเชิงพื้นที่ โดยน าเสนอวิธีการหรือกระบวนการ
ในการเก็บรวบรวมปัญหาและความต้องการของประชาชนในพ้ืนที่ โดยต้องผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมของภาคี
การพัฒนาในจังหวัดและกลุ่มจังหวัด และต้องมีการประสานแผนระดับต่าง ๆ ในพื้นที่ โดยเชื่อมโยงจากแผนพัฒนา
หมู่บ้าน/ชุมชน แผนพัฒนาท้องถิ่น และแผนความต้องการระดับอ าเภอ เพ่ือรวบรวมปัญหาและความต้องการของ
ประชาชน ในพ้ืนที่ เพ่ือให้แผนมีความเชื่อมโยงสอดคล้องกันในทุกระดับเป็นแผนเดียวกัน (One Plan) 
        4) ผลการพัฒนาและแก้ไขปัญหาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดในช่วงที่ผ่านมา โดยการ
น าเสนอให้เห็นผลการด าเนินการตามแผนว่าประสบผลส าเร็จมากน้อยเพียงใด บรรลุเปูาหมายรวมและเปูาหมาย
ของแนวทางการพัฒนาแต่ละแนวทางที่ก าหนดไว้ และบรรลุผลตามตัวชี้วัดที่ก าหนดไว้หรือไม่ หากไม่สามารถ
บรรลุตามเปูาหมายหรือตัวชี้วัดที่ก าหนดไว้ให้แสดงเหตุผลประกอบ พร้อมทั้งให้ระบุเหตุผลสนับสนุน หากเห็นสมควร
ด าเนินการต่อหรือยุติการด าเนินการ 
      (๒) ประเด็นการพัฒนา 
       1) บทวิเคราะห ์เลือกใช้เครื่องมือการวิเคราะห์ตามหลักวิชาการวางแผน เพ่ือแสดง
ให้เห็นถึงโอกาส ศักยภาพ ปัญหา และอุปสรรคของจังหวัดและกลุ่มจังหวัดมีการวิเคราะห์ ความเชื่อมโยงเปูาหมาย
การพัฒนาตามหลัก logical framework โดยจะต้องมีความสอดคล้องกับข้อมูลเพ่ือการพัฒนา ตัวชี้วัดการพัฒนา
ระดับจังหวัดและกลุ่มจังหวัด และผลการวิเคราะห์ศักยภาพและประเด็นปัญหาในด้านต่างๆ  
        2) เป้าหมายการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด (ระยะ 5 ปี) แสดงสถานภาพที่
จังหวัดและกลุ่มจังหวัดต้องการจะเป็นหรือบรรลุถึงในอนาคตอย่างชัดเจน สอดคล้องกับโอกาส ศักยภาพ ปัญหา 
และอุปสรรค ที่เป็นลักษณะเฉพาะของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด 
       3) ตัวชี้วัดความส าเร็จตามเป้าหมายการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด 
ตัวชี้วัดจะต้องมีความชัดเจนสอดคล้องเชื่อมโยงกับเปูาหมายการพัฒนาตลอดช่วงระยะเวลาของแผน มีจ านวนที่
เหมาะสมและสามารถวัดได้ในเชิงปริมาณหรือคุณภาพ ส าหรับค่าเปูาหมายจะต้องมีความสอดคล้องกับค่าฐานข้อมูล 
       4) ประเด็นการพัฒนาของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ก าหนดประเด็นการพัฒนา
ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัดที่สอดคล้องกับประเด็นการพัฒนาส าคัญระดับชาติ (agenda) ทิศทางการพัฒนาภาค 
รวมทั้งศักยภาพ โอกาส ปัญหา และความต้องการของพ้ืนที่ (area) สอดคล้องกับผลที่ได้จากบทวิเคราะห์ และจัดล าดับ
ความส าคัญของประเด็นการพัฒนา ประกอบด้วย 
        - วัตถุประสงค์ (ของแต่ละประเด็นการพัฒนา) 
        - เปูาหมายและตัวชี้วัด (ของแต่ละประเด็นการพัฒนา)  
        - แนวทางการพัฒนา (ของแต่ละประเด็นการพัฒนา)  
        - แผนงานโครงการอย่างย่อ (Project Brief) 
      ส าหรับ (ร่าง) แผนพัฒนาจังหวัดระยอง พ.ศ. 2561 – 2565 (ฉบับทบทวนปี 2563) 
สรุปภาพรวมดังนี้ 

 
(ร่าง) แผนพัฒนาจังหวัดระยอง พ.ศ. 2561 – 2565 (ฉบับทบทวนปี 2563) 
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   1) ที่มาของแนวทางการพัฒา (คงเดิม) 
    กรอบแนวคิดส าคัญในการจัดท าแผนพัฒนาจังหวัดระยอง  พ.ศ. 2561 - 2565 คือ 
“จังหวัดระยองเป็นเมืองที่มีการคิดและน านวัตกรรมมาใช้ภายใต้บริบทการพัฒนา  เป็นเมืองที่ประชาชนมี
คุณภาพชีวิตดี – เป็นเมืองที่มีสมดุลการพัฒนา – ภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” โดยแนวคิด
ดังกล่าวเป็นการสร้างความม่ันใจว่าการพัฒนาจะเป็นไปในแนวทางที่ยั่งยืนและสร้างความสุขให้กับคนระยอง  
    1) เป็นเมืองที่มีการคิดและน านวัตกรรมมาใช้ภายใต้บริบทการพัฒนา โดยเร่งรัดการแก้ปัญหา
มลพิษและสิ่งแวดล้อมในพ้ืนที่เศรษฐกิจ สนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อมและสอดคล้องกับศักยภาพของพ้ืนที่เพ่ิมศักยภาพการท่องเที่ยวทางทะเล ให้เชื่อมโยงกับการท่องเที่ยว 
2 ฝั่งทะเลอ่าวไทยและอันดามันเพ่ือเพ่ิมโอกาสให้นักท่องเที่ยวคุณภาพมีจ านวนมากขึ้น พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
ทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมที่ได้มาตรฐาน  กระจายผลประโยชน์จากการพัฒนาให้แก่ประชาชนในพื้นท่ี   
   2) เป็นเมืองที่มีคุณภาพชีวิตดี (City of good and quality of life) เป็นการเสริมสร้าง
การพัฒนาจังหวัดระยองให้เป็นเมืองที่ประชาชนมีสุขภาพดี สวัสดิการดี อยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดี โดย  
     สุขภาพดี คือการมีสุขท่ีดีทั้งทางกาย ใจ จิตวิญญาณ/ปัญญาและสังคม 
     สวัสดิการที่ดี คือประชาชนได้รับสวัสดิการจากภาครัฐตามสิทธิขั้นพ้ืนฐานอย่างทั่วถึง 
ตลอดจนได้รับความคุ้มครองตามกฎหมาย และได้รับความช่วยเหลืออย่างทันท่วงที 
     สิ่งแวดล้อมที่ดี คือ สิ่งแวดล้อมน่าอยู่  ปลอดมลพิษ  มีสุขภาพที่ดี  มีโครงสร้างของเมือง
ที่เหมาะสมกับสภาพภูมิศาสตร์ เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมชุมชนรวมทั้งการจัดการโครงสร้างพ้ืนฐานที่
ครบถ้วนและทั่วถึง 
   3) มีพัฒนาอย่างสมดุล (balanced of development) การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจสู่
การเติบโตอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน ปรับเปลี่ยนการพัฒนาและการขยายตัวของอุตสาหกรรมจากภาพของ
อุตสาหกรรมที่ก่อให้เกิดมลภาวะ ไปเป็นเมืองอุตสาหกรรมน่าอยู่ โดยน าแนวความคิดอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco–
Industrial Town) มาใช้อย่างจริงจัง เพ่ิมน้ าหนักให้กับการพัฒนาด้านสังคม สุขภาพสิ่งแวดล้อม การเกษตร การ
ท่องเที่ยว และพาณิชยกรรม   
    4) น้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (Sufficiency Economy  Philosophy) มา
ประยุกต์ใช้ในภาคีการพัฒนาให้กระจายไปทุกภาคส่วน โดย 
     ภาครัฐ ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นปรัชญาน าทางในการขับเคลื่อนนโยบาย   
     ภาคธุรกิจเอกชน ให้ความส าคัญการพ่ึงตนเอง ใช้วัตถุดิบในประเทศและภูมิปัญญาท้องถิ่น   
     ภาคเกษตร เน้นการน าเกษตรทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชด าริไปประยุกต์ใช้เพ่ือเพ่ิม
รายได้และลดรายจ่ายของครัวเรือน  
     ภาคประชาชน เน้นการมีส่วนร่วม การพ่ึงตนเอง พัฒนาวัฒนธรรมและคุณภาพชีวิตผ่าน
กระบวนการจัดท าแผนชุมชน สร้างแผนชุมชนที่มีคุณภาพเป็นภูมิคุ้มกันชุมชนเข้มแข็ง 
 
   2) เป้าหมายในการพัฒนาจังหวัดปี 2561 – 2565 (คงเดิม)  
 

“เมืองนวัตกรรมก้าวหน้า พัฒนาอย่างสมดุล บนพื้นฐานความพอเพียง” 
City innovative advances, Balanced development 

and Based on the sufficiency economy 
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3) สรุปงบประมาณ (ร่าง) แผนพัฒนาจังหวัดระยอง พ.ศ. 2561 - 2565 (ฉบับทบทวนปี 2563) 
 
ตารางท่ี 1 สรุปการจ าแนกงบประมาณตามแผนพัฒนาจังหวัดระยอง พ.ศ.2561 - 2565 (ทบทวนปี 2563) จ าแนกตามแหล่งงบประมาณ 

แผนงาน โครงการ กิจกรรม 
ปีงบประมาณ 

พ.ศ.2563 ร้อยละ พ.ศ.2564 ร้อยละ พ.ศ.2565 ร้อยละ รวม ร้อยละ 
(1) (2) (3) (4) (5) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 

งบประมาณจังหวัด  63 500 2,258,715,640 9.02 1,393,026,790 24.66 1,060,991,340 78.44 4,712,733,770 14.75  
งบประมาณกระทรวง/กรม 223 0 20,796,444,600 83.06 3,485,417,340 61.70 112,011,000 8.28 24,313,872,940 76.08  
งบประมาณ อปท. 45 0 1,937,708,900 7.74 726,110,000 12.85 145,625,000 10.77 2,809,443,900 8.79  
งบประมาณเอกชน 9 0 44,000,000 0.18 44,000,000 0.78 34,000,000 2.51 122,000,000 0.38  
  340 500 25,036,869,140  100.00 5,648,554,130  100.00 1,352,627,340 100.00 31,958,050,610 100.00  

  
ตารางท่ี 2 สรุปการจ าแนกงบประมาณตามแผนพัฒนาจังหวัดระยอง พ.ศ.2561 - 2565 (ทบทวนปี 2563) จ าแนกตามประเด็นการพัฒนา 

แผนงาน โครงการ กิจกรรม 
ปีงบประมาณ 

พ.ศ.2563 ร้อยละ พ.ศ.2564 ร้อยละ พ.ศ.2565 ร้อยละ รวม ร้อยละ 
(1) (2) (3) (4) (5) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 

ประเด็นการพัฒนาท่ี 1 53 46 2,391,997,470 9.55 970,887,770 17.19 211,937,270 15.67 3,574,822,510 11.19 
ประเด็นการพัฒนาท่ี 2 36 52 1,181,979,300 4.72 1,289,158,800 22.82 330,380,000 24.43 2,801,518,100 8.77 
ประเด็นการพัฒนาท่ี 3 19 21 525,614,100 2.10 251,622,100 4.45 181,122,100 13.39 958,358,300 3.00 
ประเด็นการพัฒนาท่ี 4 82 55 3,398,966,450 13.58 604,405,750 10.70 225,501,750 16.67 4,148,873,950 12.98 
ประเด็นการพัฒนาท่ี 5 112 302 6,601,934,720 26.37 675,841,910 11.96 341,823,420 25.27 7,619,600,050 23.84 
ประเด็นการพัฒนาท่ี 6 38 24 10,936,377,100 43.68 1,856,637,800 32.87 61,862,800 4.57 12,854,877,700 40.22 
  340 500 25,036,869,140 100.00 5,648,554,130 100.00 1,352,627,340 100.00 31,958,050,610 100.00 
              

ค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน
จังหวัดแบบบูรณาการ 

    9,000,000    9,000,000    9,000,000    27,000,000    
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   4) ประเด็นการพัฒนาจังหวัด จ านวน 6 ประเด็น 
    การพัฒนาจังหวัดให้เป็นไปในทิศทางสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน สังคมสงบสุข เศรษฐกิจ
ก้าวหน้า และประชาชนด ารงชีวิตอย่างมีความสุข ภายใต้กระแสการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในและภายนอก การ
จัดท ายุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดระยองมุ่งเน้นเร่งสร้างภูมิคุ้มกันเพ่ือปูองกันความเสี่ยงต่าง ๆ และเสริมสร้าง
รากฐานการพัฒนาให้เข้มแข็ง รวมทั้งสร้างโอกาสในการพัฒนาให้เจริญก้าวหน้าต่อไป โดยได้ก าหนดประเด็นการ
พัฒนาจังหวัดระยอง จ านวน 6 ประเด็นยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

   4.1) ประเด็นการพัฒนาจังหวัด 1  
     พัฒนาคุณภาพสินค้าและผลิตภัณฑ์ด้านการเกษตร ประมง ปศุสัตว์ด้วยเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล ควบคู่กับการพัฒนาไปสู่เกษตรอุตสาหกรรมและการท่องเที่ยว 
     วัตถุประสงค์ : ผลผลิตทางการเกษตร ประมงและปศุสัตว์ ได้รับการส่งเสริมและพัฒนา
ให้มีคุณภาพ มาตรฐาน ลดต้นทุนการผลิต สร้างมูลค่าเพ่ิม เพื่อพัฒนาเป็นเกษตรอุตสาหกรรม และเกษตร
ท่องเที่ยว ขยายโอกาสทางการตลาดในประเทศและต่างประเทศ 
     แนวทางการพัฒนา :  
     1) ส่งเสริมและพัฒนาการผลิตสินค้า/ผลิตภัณฑ์เกษตร ประมง และปศุสัตว์ให้มีความ
ปลอดภัย และมีคุณภาพได้มาตรฐาน  
     2) สร้างและขยายเครือข่ายการตลาด และช่องทางการจ าหน่ายสินค้าเกษตร ประมง ปศุ
สัตว์และผลิตภัณฑ์  
     3) สนับสนุนการวิจัย พัฒนา การใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการผลิต แปรรูปสินค้า 
และผลิตภัณฑ์เพ่ือลดต้นทุนในการผลิตและสร้างมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจ  
     4) เสริมสร้างและสนับสนุนความเข้มแข็งให้กลุ่ม/สหกรณ์/สถาบันเกษตรกร/บริษัท
ประชารัฐรักสามัคคี  
     5) ปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน และสิ่งอ านวยความสะดวกท่ีจ าเป็นต่อการผลิตภาค
เกษตร ประมง และปศุสัตว์ 
     6) ส่งเสริมภาคการเกษตร ให้มีการเชื่อมโยงภาคการท่องเที่ยว และภาคอุตสาหกรรม 
     7) ฟ้ืนฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรด้านการเกษตร ประมง และปศุสัตว์โดยการมีส่วนร่วม
ของทุกภาคส่วน 
     8) สร้างระบบฐานข้อมูลด้านการเกษตร ประมง และปศุสัตว์ เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจ 
 

  สรุปแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมในแผนฯ จ าแนกตามแหล่งงบประมาณ : 
ภาพรวมทั้งประเด็นการพัฒนา ที่ 1   

แหล่งงบประมาณ คก. กก. 
งบประมาณ (บาท) 

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2563-2565 
งบประมาณจังหวัด/กลุ่มจังหวัด 8 46 163,398,770 112,371,770 109,101,270 384,871,810 
งบประมาณกระทรวง/กรม 38   2,119,773,700 662,011,000 94,011,000 2,875,795,700 
งบประมาณ อปท. 4   104,625,000 192,305,000 4,625,000 301,555,000 
งบประมาณเอกชน 3   4,200,000 4,200,000 4,200,000 12,600,000 
 53 46 2,391,997,470 970,887,770 211,937,270 3,574,822,510 
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   4.2) ประเด็นการพัฒนาจังหวัด 2 
      พัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวให้เติบโตควบคู่กับภาคการเกษตรและภาคอุตสาหกรรม
อย่างมีคุณภาพและยั่งยืน 
      วัตถุประสงค์ : เป็นแหล่งสร้างและกระจายรายได้จากการท่องเที่ยว สร้างมูลค่าเพ่ิม
ให้กับแหล่ง/สถานที่ท่องเที่ยวของจังหวัดระยอง ทรัพยากรด้านการท่องเที่ยวได้รับการพัฒนา ฟ้ืนฟู และอนุรักษ์
ให้คงอยู่ได้อย่างยั่งยืน 
      แนวทางการพัฒนา :  
      1) ฟ้ืนฟูแหล่งท่องเที่ยวเก่าและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวใหม่ รวมทั้งแหล่งท่องเที่ยวที่
เกี่ยวเนื่องกับภาคการเกษตร ภาคอุตสาหกรรม วัฒนธรรม และท่องเที่ยวชุมชน เพื่อรองรับเขตพัฒนาพิเศษภาค
ตะวันออก (EEC) 
      2) พัฒนาสินค้า สร้างอัตลักษณ์และบริการด้านการท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐาน และหลากหลาย 
      3) พัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรด้านการท่องเที่ยวให้มีคุณภาพเพ่ือรองรับนักท่องเที่ยว 
      4) สร้างจิตส านึก/กระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน ผู้ประกอบการและนักท่องเที่ยวใน
การอนุรักษ์ทรัพยากรด้านการท่องเที่ยว 
      5) ส่งเสริมการตลาด การขาย และการประชาสัมพันธ์  การจัดกิจกรรมด้านการ
ท่องเที่ยว เพ่ือส่งเสริมภาพลักษณ์และดึงดูดนักท่องเที่ยวและกระจายรายได้ให้เพ่ิมข้ึน 
      6) พัฒนาสิ่งอ านวยความสะดวกข้ันพื้นฐานด้านการท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐาน เพื่อความ
สะดวกและปลอดภัยของนักท่องเที่ยว 
      7) พัฒนาฐานข้อมูลด้านการท่องเที่ยวให้สอดรับกับ Thailand 4.0 
   

  สรุปแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมในแผนฯ จ าแนกตามแหล่งงบประมาณ : 
ภาพรวมทั้งประเด็นการพัฒนา ที่ 2 

แหล่งงบประมาณ คก. กก. 
งบประมาณ (บาท) 

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2563-2565 
งบประมาณจังหวัด/กลุ่มจังหวัด 6 52 313,099,300 272,353,800 172,380,000 757,833,100 
งบประมาณกระทรวง/กรม 15   741,881,000 615,000,000 17,000,000 1,373,881,000 
งบประมาณ อปท. 13   116,999,000 391,805,000 141,000,000 649,804,000 
งบประมาณเอกชน 2   10,000,000 10,000,000 0 20,000,000 
 36 52 1,181,979,300  1,289,158,800  330,380,000    2,801,518,100  

 

     ประธานหอการค้าฯ ให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการพัฒนาด้านการท่องเที่ยว ไว้ 2 ประเด็น 
คือ 1) ควรจะต้องมีการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวใหม่ ๆ ให้เกิดขึ้นภายในจังหวัดระยอง เพ่ือเพ่ิมศักยภาพและ
ความสามารถในการแข่งขันกับจังหวัดอ่ืน ๆ และ 2) ควรมีการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเดิมที่มีอยู่แล้วให้มี
ประสิทธิภาพและตอบสนองต่อนักท่องเที่ยวมากยิ่งขึ้นด้วย 

     พัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ฯ ให้ข้อเสนอเกี่ยวกับด้านการท่องเที่ยว ดังนี้ 
ปัจจุบันกลุ่มนักท่องเที่ยวที่เป็นผู้สูงอายุและผู้พิการมีจ านวนมากข้ึน ดังนั้น การพัฒนาด้านการท่องเที่ยวจึงจะต้อง
พัฒนาสิ่งอ านวยความสะดวกที่สอดคล้องและเหมาะสมส าหรับผู้สูงอายุและผู้พิการด้วย 

     คุณรุ่งโรจน์ เฉลาฉายแสง ให้ข้อเสนอเกี่ยวกับด้านการท่องเที่ยว ดังนี้ ควรมีการพัฒนา
แหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ให้มากยิ่งข้ึน เนื่องจากมีความส าคัญต่อประวัติศาสตร์ของจังหวัดระยอง ท าให้คน
รุ่นหลังได้รู้จักและสืบสานต่อไป 
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     ผู้แทน ททท. ส านักงานระยอง ให้ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม ดังนี้ การท่องเที่ยวในปัจจุบัน
จะต้องด าเนินการด้วยนโยบาย Thailand 4.0 เน้นเทคโนโลยีในการพัฒนาการท่องเที่ยว รวมทั้ง คู่มือท่องเที่ยว
ต่าง ๆ ไม่ควรผลิตจ านวนมาก แต่ควรเน้นในรูปดิจิทัล QR Code หรืออ่ืน ๆ  

     คุณสุรศักดิ์ วงษ์เหม ให้ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม ดังนี้ ควรมีการศึกษาเส้นทางการท่องเที่ยว
จังหวัดระยองให้เชื่อมโยงกันทุกอ าเภอ เมื่อได้ผลการศึกษาแล้วจึงจะไปพัฒนาการท่องเที่ยวได้อย่างตรงจุดและตรง
กับแนวทางท่ีได้ศึกษา จึงอยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนร่วมบูรณาการกันในการด าเนินการ 

     ประธานที่ประชุมฯ ให้ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม ดังนี้ ส านักงานการท่องเที่ยวและกีฬาฯ 
ร่วมกับ ททท. และหน่วยงานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง จะต้องด าเนินการจัดท าปฏิทินการท่องเที่ยวจังหวัดระยองโดยเร็ว 
เพ่ือประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวให้นักท่องเที่ยวได้รับทราบข้อมูล 

   4.3) ประเด็นการพัฒนาจังหวัด 3 
      พัฒนาภาคอุตสาหกรรมเข้าสู่อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ สนับสนุนการด าเนินการที่มีความ
รับผิดชอบต่อสังคม และการสร้างนวัตกรรมอย่างสร้างสรรค์ รองรับเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 
      วัตถุประสงค์ : จังหวัดระยองเป็นแหล่งอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ สามารถอยู่ร่วมกับชุมชน
ได้อย่างสมดุลและยั่งยืน  เป็นฐานอุตสาหกรรมที่มีความทันสมัยและได้มาตรฐาน 
      แนวทางการพัฒนา :  
      1) ส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการอุตสาหกรรมให้มีกระบวนการผลิตที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม และสนับสนุนให้ผู้ประกอบการ เข้าสู่มาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อม และมีความรับผิดชอบต่อสังคม 
(Corporate Social Responsibility - CSR) ที่ถูกต้องน าไปสู่อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 
      2) ผลิตและพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากร เพื่อตอบสนองการเข้าสู่การพัฒนาเพื่อ
รองรับเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก Thailand 4.0  Super Cluster และ 10 อุตสาหกรรมเปูาหมาย 
      3) เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนในรูปแบบที่มีความเหมาะสมกับพ้ืนที่อุตสาหกรรม 
      4) พัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมขนาดกลางและ
ขนาดย่อม (SMEs)  เพ่ือเพ่ิมช่องทางการตลาด   
      5) ส่งเสริมนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัยเพ่ือยกระดับการผลิตผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 
และผลิตภัณฑ์ชุมชนสู่มาตรฐานสากล 
      6) พัฒนาฐานข้อมูลด้านอุตสาหกรรม และเชื่องโยงฐานข้อมูลจากทุกภาคส่วน 
   

  สรุปแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมในแผนฯ จ าแนกตามแหล่งงบประมาณ : 
ภาพรวมทั้งประเด็นการพัฒนา ที่ 3 

แหล่งงบประมาณ คก. กก. 
งบประมาณ (บาท) 

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2563-2565 
งบประมาณจังหวัด/กลุ่มจังหวัด 7 21 180,314,100 179,322,100 179,322,100 538,958,300 
งบประมาณกระทรวง/กรม 6   20,500,000 19,500,000 1,000,000 41,000,000 
งบประมาณ อปท. 5   324,000,000 52,000,000 0 376,000,000 
งบประมาณเอกชน 1   800,000 800,000 800,000 2,400,000 
 19 21    525,614,100    251,622,100  181,122,100     958,358,300  
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     ประธานหอการค้าฯ ให้ข้อคิดเห็น ดังนี้ ถ้าภาคการท่องเที่ยวในจังหวัดระยองดี ก็จะ
ส่งผลต่อภาคอุตสาหกรรม ภาค SMEs ให้ขับเคลื่อนไปด้วยเช่นกัน ดังนั้น จึงควรพัฒนาทั้งสองภาคส่วนให้เติบโต
ไปด้วยกัน 

     คุณประเทือง วงศ์ซิ้ ม ให้ข้อเสนอแนะเ พ่ิมเติม ดังนี้  การมีระบบฐานข้อมูล
ภาคอุตสาหกรรมที่แน่นอนและชัดเจนเป็นสิ่งที่ส าคัญมากในการพัฒนา จึงควรมีการพัฒนาระบบฐานข้อมูลให้มี
ประสิทธิภาพและทันสมัย รวมทั้ง จะต้องเชื่อมโยงข้อมูลกับภาคส่วนต่าง ๆ ได้ด้วยเช่นกัน 

    4.4) ประเด็นการพัฒนาจังหวัด 4 
      ปูองกัน อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และควบคุมการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมบนพ้ืนฐาน
ของการมีส่วนร่วม 
      วัตถุประสงค์ : ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้รับการปูองกัน อนุรักษ์  ฟ้ืนฟู   
และทุกภาคส่วนด าเนินกิจกรรมโดยค านึงถึงความเสมอภาคและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
      แนวทางการพัฒนา :  
      1) เพ่ิมพ้ืนที่สีเขียว ส าหรับปุาทุกประเภท เช่น ปุาบก ปุาหาด ปุาชายเลน และปุาเมือง 
โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนและทุกภาคส่วน 
      2) อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง รวมถึงการกัดเซาะ
ชายฝั่ง และมีการใช้ประโยชน์อย่างเหมาะสมเกิดสมดุลต่อระบบนิเวศน์    
      3) อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู พัฒนาทรัพยากรน้ าและพ้ืนที่ชุ่มน้ า รวมถึงการจัดการคุณภาพน้ าให้อยู่
ในเกณฑ์มาตรฐาน 
      4) บริหารจัดการสิ่งปฏิกูลมูลฝอยและกากอุตสาหกรรมจากแหล่งก าเนิด รวมทั้งมีระบบ
การจัดการที่ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล   
      5) ส่งเสริมสร้างการสร้างจิตส านึก ความรู้ ความเข้าใจ สร้างภาคเครือข่าย และแหล่ง
เรียนรู้ เพ่ือการมีส่วนร่วมในการดูแล รักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
      6) ส่งเสริมการใช้พลังงานให้มีประสิทธิภาพ และการใช้เทคโนโลยีพลังงานสะอาด เพื่อ
ลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
      7) จัดท าฐานข้อมูลของทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และมลพิษ ถูกต้อง ครอบคลุม 
และเป็นปัจจุบัน  เพื่อใช้ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล  
 
  สรุปแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมในแผนฯ จ าแนกตามแหล่งงบประมาณ : 

ภาพรวมทั้งประเด็นการพัฒนา ที่ 4 

แหล่งงบประมาณ คก. กก. 
งบประมาณ (บาท) 

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2563-2565 
งบประมาณจังหวัด/กลุ่มจังหวัด 12 55 222,081,250 211,660,750 196,501,750 630,243,750 

งบประมาณกระทรวง/กรม 65   3,061,885,200 363,745,000 0 3,345,630,200 

งบประมาณ อปท. 2   86,000,000 0 0 86,000,000 

งบประมาณเอกชน 3   29,000,000 29,000,000 29,000,000 87,000,000 

 82 55 3,398,966,450      604,405,750  225,501,750    4,148,873,950  
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   4.5) ประเด็นการพัฒนาจังหวัด 5 
      เสริมสร้างมาตรฐานการด ารงชีวิต และการมีส่วนร่วมของประชาชนตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
      วัตถุประสงค์ : ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความมั่นคงในชีวิตและทรัพย์สิน ตาม
มาตรฐานที่ก าหนด ภายใต้การน้อมน าแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ 
 
      แนวทางการพัฒนา :  
      1) เสริมสร้างความมั่นคง และความปลอดภัยในชีวิต ทรัพย์สิน อาหารและสาธารณสุข 
จากการคุกคามต่าง ๆ ทั้งภายนอกและภายใน 
      2) เสริมสร้างความเข้มแข็งสถาบันทางสังคม   
      3) ส่งเสริม สนับสนุนแนวทางการด ารงชีวิตตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
      4) สนับสนุนการสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจฐานรากชุมชน 
      5) พัฒนาระบบโครงสร้างและสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน เพื่อการบริการประชาชนอย่าง
ทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ   
      6) อนุรักษ์ สืบสาน ฟื้นฟูภูมิปัญญาท้องถิ่น ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรมดั้งเดิมให้คงอยู่ 
      7) เสริมสร้างมาตรฐานการด ารงชีวิต และพัฒนาคนทุกช่วงวัยเพ่ือพร้อมรับการ
เปลี่ยนแปลง   
      8) จัดท าและพัฒนาฐานข้อมูลด้านสังคม รวมทั้งประชาสัมพันธ์ช่องทางการสื่อสาร
ข้อมูลด้านสังคม 
  

  สรุปแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมในแผนฯ จ าแนกตามแหล่งงบประมาณ : 
ภาพรวมทั้งประเด็นการพัฒนา ที่ 5 

แหล่งงบประมาณ คก. กก. 
งบประมาณ (บาท) 

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2563-2565 
งบประมาณจังหวัด/กลุ่มจังหวัด 23 302 1,255,736,920 479,455,570 341,823,420 2,077,015,910 
งบประมาณกระทรวง/กรม 73   4,510,309,900 106,386,340 0 4,616,696,240 
งบประมาณ อปท. 16   835,887,900 90,000,000 0 925,887,900 
งบประมาณเอกชน 0           

รวม 112 302 6,601,934,720  675,841,910  341,823,420    7,619,600,050  

 

   4.6) ประเด็นการพัฒนาจังหวัด 6 
      สร้างความเข้มแข็ง และเพ่ิมขีดความสามารถของภาคพาณิชยกรรม และภาคการบริการ
สู่การแข่งขันในระดับสากล 
      วัตถุประสงค์ : ภาคพาณิชยกรรม และภาคบริการได้รับการส่งเสริมให้มีศักยภาพอย่าง
ต่อเนื่อง และมีความสามารถในการเข้าสู่การแข่งขันในระดับสากล 
      แนวทางการพัฒนา :  
      1) ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพสินค้าและบริการของจังหวัดให้มีนวัตกรรมและความ
ทันสมัยสู่ระดับสากล  
      2) ส่งเสริมสถานประกอบการ/สถานบริการ ให้มีมาตรฐานสากล   
      3) ส่งเสริมการผลิตบุคลากร และพัฒนาบุคลากรในสถานประกอบการ/สถานบริการ  
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      4) พัฒนาสาธารณูปโภค และโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการพัฒนา และความต้องการ 
อย่างมีประสิทธิภาพ 
      5) ส่งเสริมการจัดตั้งศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการกระจายสินค้า เพื่อแสดงศักยภาพสินค้า 
ตอบสนองการเข้าสู่ EEC 
      6) พัฒนาเทคโนโลยี ระบบสารสนเทศ ฐานข้อมูล ที่สามารถน าไปใช้ให้เกิดประโยชน์
และเป็นข้อมูลในการตัดสินใจของผู้ประกอบการ  
 

  สรุปแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมในแผนฯ จ าแนกตามแหล่งงบประมาณ : 
ภาพรวมทั้งประเด็นการพัฒนา ที่ 6 

แหล่งงบประมาณ คก. กก. 
งบประมาณ (บาท) 

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2563-2565 
งบประมาณจังหวัด/กลุ่มจังหวัด 7 24 124,085,300 137,862,800 61,862,800 323,810,900 
งบประมาณกระทรวง/กรม 26   10,342,094,800 1,718,775,000 0 12,060,869,800 
งบประมาณ อปท. 5   470,197,000 0 0 470,197,000 
งบประมาณเอกชน             
 38 24 10,936,377,100  1,856,637,800  61,862,800  12,854,877,700  

 
    มติที่ประชุม : เห็นชอบรับรอง (ร่าง) พ.ศ. 2561 – 2565 (ฉบับทบทวนปี 2563) และ
ให้น าข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของกรรมการฯ ไปปรับปรุง (ร่าง) แผนพัฒนาจังหวัดฯ ต่อไป 
 

   4.2 การจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
ของจังหวัดระยอง (ส านกังานจังหวัดระยอง)  
     ส านักงานจังหวัดระยองน าเสนอข้อมูล ดังนี้ คณะกรรมการบูรณาการนโยบายพัฒนาภาค 
(ก.บ.ภ.) ในการประชุมครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2561 ได้ก าหนดแนวทางกรอบการจัดสรร
งบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ในส่วนของงบประมาณจังหวัดมีรายละเอียดการจัดสรรดังนี้ 
     1) จังหวัดเสนอโครงการได้ไม่เกิน ๒ เท่า ของกรอบการจัดสรรงบประมาณ หากเสนอ
เกินกรอบดังกล่าว จะพิจารณาตามล าดับความส าคัญของโครงการเฉพาะที่อยู่ในกรอบวงเงินงบประมาณ ๒ เท่า เท่านั้น 
     2) องค์ประกอบในการจัดสรรงบประมาณจังหวัด ประกอบด้วย  
      (1) จัดสรรตามจ านวนประชากรของแต่ละจังหวัด (ร้อยละ ๒๕)  
      (2) จัดสรรเฉลี่ยเท่ากันทุกจังหวัด (ร้อยละ ๒๐)  
      (3) จัดสรรตามสัดส่วนคนจนในแต่ละจังหวัด (ร้อยละ ๑๐)  
      (4) จัดสรรผกผันตามรายได้ต่อครัวเรือน (ร้อยละ ๒๕)  
      (5) จัดสรรตามผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (GPP) (ร้อยละ ๑๐)  
      (6) ประสิทธิภาพการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของจังหวัด 
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ (ร้อยละ ๕)  
      (7) จัดสรรตามประสิทธิภาพการบริหารงบประมาณของจังหวัดปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๑ (ร้อยละ ๕) 
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     3) การจัดสรรงบบริหารจัดการของจังหวัด จะจัดสรรตามขนาดจังหวัด มี ๓ องค์ประกอบ  
      (๑) จ านวนอ าเภอในจังหวัด (ร้อยละ ๔๐)  
      (๒) จ านวนประชากรในจังหวัด (ร้อยละ ๓๐)  
      (๓) ขนาดพ้ืนที่ของจังหวัด (ร้อยละ ๓๐)  
      ซึ่งจากเกณฑ์ดังกล่าวสามารถแบ่งขนาดของจังหวัดได้เป็น ๓ ขนาด ดังนี้  
      (๑) จังหวัดขนาดใหญ่ ให้ได้รับงบบริหารจัดการ ๑๐ ล้านบาท 
      (๒) จังหวัดขนาดกลาง ให้ได้รับงบบริหารจัดการ 9 ล้านบาท  
      (๓) จังหวัดขนาดเล็ก ให้ได้รับงบบริหารจัดการ 8 ล้านบาท 

      ส าหรับจังหวัดระยองได้รับการจัดสรรงบประมาณ ดังนี้ งบพัฒนาจังหวัด 
จ านวน 358.9654 ล้านบาท งบบริหารจัดการฯ 9 ล้านบาท รวมกรอบงบประมาณจ านวน 367.9654 
ล้านบาท (เสนองบประมาณไม่เกิน 2 เท่า คือ 735.9300 ล้านบาท) ซึ่งส่วนราชการ หน่วยงาน และอ าเภอได้
เสนอโครงการ/กิจกรรมเพ่ือขอรับการสนับสนุนงบประมาณข้างต้นเรียบร้อยแล้ว ส านักงานจังหวัดระยองในฐานะ
ฝุายเลขานุการฯ ก.บ.จ. ได้พิจารณาคัดเลือกโครงการ/กิจกรรมตามหลักเกณฑ์ที่ ก.บ.ภ. ก าหนดเบื้องต้นเรียบร้อย
แล้ว เพ่ือบรรจุในแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ประกอบด้วย 42 โครงการ 124 
กิจกรรม วงเงินรวมทั้งสิ้น 749,041,390 บาท 

 
บัญชีโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 

    ความเห็นของฝ่ายเลขานุการฯ : 
    เนื่องจากการพิจารณาจัดล าดับความส าคัญของโครงการ/กิจกรรมที่ได้เสนอขอรับการ
สนับสนุนงบประมาณต้องพิจารณาและค านึงตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องหลายอย่าง เช่น ความพร้อมและสามารถ
ด าเนินการได้ทันที ตอบสนองยุทธศาสตร์แผนในระดับชาติและจังหวัด ความคุ้มค่าและผลลัพธ์ในการด า เนินงาน 
และสามารถแก้ไขปัญหาความเดือนร้อนของประชาชนในพ้ืนที่ได้อย่างครอบคลุมทั้งจังหวัด เป็นต้น ดังนั้น จึงขออนุมัติ
มติเห็นชอบในหลักการให้ฝุายเลขานุการฯ ด าเนินการจัดล าดับความส าคัญของโครงการ/กิจกรรมข้างต้น แล้ว
น าเสนอผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ในฐานะประธาน ก.บ.จ. เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ และจะน าเสนอ ก.บ.จ. 
เพ่ือทราบในการประชุมครั้งถัดไป 

   มติที่ประชุม : เห็นชอบรับรองแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของ
จังหวัดระยอง 
 

ระเบียบวาระที่ 5   เร่ือง อื่นๆ 
   ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดระยองขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดกิจกรรมและรายการ
งบประมาณโครงการส่งเสริมการตลาดและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวจังหวัดระยอง ประจ าปี 2562 กิจกรรม
ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม จังหวัดระยอง ประจ าปี 2562 กิจกรรมย่อย : จัดงานมหกรรมรวมพลังชุมชน
คุณธรรมน้อมน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ขับเคลื่อนด้วยพลัง “บวร” ดังนี้ 
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การด าเดินงาน รายละเอียดเดิม รายละเอียดที่ขอเปลี่ยนแปลง 
1. รายการ
งบประมาณ 

- ค่าตอบแทน/ประกวด 637,900 บาท 
- ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ 462,500 บาท 
- ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์ 91,100 บาท 
- ค่าวัสดุส านักงาน 20,000 บาท  

- ค่าตอบแทน/ประกวด 6๖7,900 บาท 
- ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ ๔๗๓,๖00 บาท 
- ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์ ๕๐,๐00 บาท 
- ค่าวัสดุส านักงาน 20,000 บาท 

2. ระยะเวลา
การจัดงาน 

เดือนธันวาคม 2561 วันที่ 17-19 มกราคม 2562 

3. สถานที ่
จัดงาน 

วัดราชบัลลังก์ประดิษฐาราม  
อ าเภอแกลง จังหวัดระยอง 

ชุมชนคุณธรรมต้นแบบ วัดโขดหิน ต าบลเนิน
พระ อ าเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 

เหตุผลที่ของเปลี่ยนแปลง 
1. เพ่ือให้การบริหารโครงการและงบประมาณเกิดความคุ้มค่า เกิดประโยชน์ต่อทางราชการ รวมทั้ง เพ่ือความเหมาะสม
กับสถานการณ์ในปัจจุบัน 
2. วัดโขดหินเป็นชุมชนคุณธรรมต้นแบบ และเป็นศูนย์พระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ต้นแบบ 
3. วัดโขดหินอยู่ในเขตพ้ืนที่ อ าเภอเมืองระยอง ซึ่งเป็นศูนย์กลางของจังหวัดระยอง ท าให้สะดวกต่อการเดินทาง 
เพ่ือเข้าร่วมกิจกรรมจากทุกอ าเภอ 
4. ส านักงานวัฒนธรรมจังหวดัระยอง ได้ด าเนินการประชุมร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดระยอง เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 
2561 ณ ห้องประชุมวัดเนินพระ อ าเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง โดยมีพระเทพสิทธิเวที เจ้าคณะจังหวัดระยอง
เป็นประธานในการประชุมฯ ซึ่งมีมติเห็นชอบให้ด าเนินการจัดกิจกรรมมหกรรมรวมพลังชุมชนคุณธรรมน้อมน าหลัก
ปรัชญาเศษฐกิจพอเพียง ขับเคลื่อนด้วยพลัง “บวร” ระหว่างวันที่ 17 – 19 มกราคม 2562 ณ ชุมชนคุณธรรม
ต้นแบบวัดโขดหิน ต าบลเนินพระ อ าเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 

   ความเห็นฝ่ายเลขาฯ 
    การขอเปลี่ยนแปลงดังกล่าว เป็นการเปลี่ยนแปลงในระดับกิจกรรมย่อย มีการเปลี่ยนพ้ืนที่
ด าเนินการ แต่ไม่กระทบต่อกลุ่มเปูาหมายหรือวัตถุประสงค์ของโครงการ เป็นไปตามมติคณะกรรมการบูรณาการ
นโยบายพัฒนาภาค (ก.บ.ภ.) ในการประชุมครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2561 ข้อ 4) เป็นการเปลี่ยนแปลง
รายละเอียดที่ไม่กระทบต่อกิจกรรมหรือพ้ืนที่ด าเนินการ และไม่กระทบต่อกลุ่มเปูาหมายหรือวัตถุประสงค์ของ
โครงการ (ไม่กระทบต่อแผนพัฒนาจังหวัดและแผนปฏิบัติราชการประจ าปี) อยู่ในอ านาจของ ก.บ.จ.  
    แนวทางการด าเนินการ  
    1) ผู้ว่าราชการจังหวัดหรือหัวหน้ากลุ่มจังหวัดน าเสนอ ก.บ.จ. หรือ ก.บ.ก. แล้วแต่กรณี 
พิจารณา กลั่นกรอง และให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงโครงการและ/หรือโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่าย  
    2) รายงานการเปลี่ยนแปลงกิจกรรมและการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายที่ด าเนินการ  
ให้ อ.ก.บ.ภ. ที่ก ากับดูแลภาค ทราบภายใน 15 วัน นับแต่วันสิ้นไตรมาสที่ได้รับอนุมัติให้เปลี่ยนแปลงโครงการ 
   3) รายงานกระทรวงมหาดไทย เพ่ือแจ้งรองนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีเพ่ือทราบ ตามระเบียบ
ว่าด้วยการบริหารงบประมาณรายจ่ายส าหรับแผนงานบูรณาการ พ.ศ. 2559  

   มติที่ประชุม : เห็นชอบการขอเปลี่ยนแปลงฯ ตามที่ส านักงานวัฒนธรรมฯ เสนอ 
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 เลิกประชุมเวลา 16.40 น. 
 

 
ลงชื่อ    ศรัณย์  เพชรพันธ์    ผู้บันทึกฯ  
       (นายศรัณย์  เพชรพันธ์) 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ  

ลงชื่อ     จีรวัสส์ เปรมดิษฐ์     ผู้ตรวจรายงานการประชุมฯ 
        (นายจีรวัสส์ เปรมดิษฐ์) 
 นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพ่ือการพัฒนาจังหวัด 
ส านักงานจังหวัดระยอง 

www.rayong.go.th 
                                                       rayongoffice@gmail.com 
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