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รายงานการประชุม 
คณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) 
ครั้งที่ 1/๒๕61 (ครั้งที่ 3 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561) 

วันที่ 5 มกราคม 2561 เวลา 13.30 น. 
ณ  ห้องภักดศีรีสงคราม ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดระยอง 

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

กรรมการผู้ร่วมประชุม 
1. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง                  ประธานฯ 
2. นางศุภิญญดา สุขมงคล  แทน ปลัดจังหวัดระยอง 
3. พ.ต.ท.หญิง ลินดา ผุดผ่อง แทน ผู้บังคับการต ารวจภูธรจังหวัดระยอง 
4. นางวนิดา สมบัติศรี  แทน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดระยอง 
5. นางสาวรัตนา แววสว่าง  เกษตรและสหกรณ์จังหวัดระยอง 
6. นางคนึงนิจ ทยายุทธ  แทน อุตสาหกรรมจังหวัดระยอง 
7. นางวรัญญา ถนอมพันธุ์  พาณิชย์จังหวัดระยอง 
8. นางดวงใจ โชติบัญชา  แทน คลังจังหวัดระยอง 
9. นายอาภร อมตเวทย์  แรงงานจังหวัดระยอง 
10. นางสาวสุนีรัตน์ สิงหเสมานนท์ แทน พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดระยอง 
11. นายสมจิตร จันทร์ผลึก แทน ผอ.ส านั กงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม        

จังหวัดระยอง 
12. นางจุฑารัตน์ ขาวคม  แทน ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดระยอง 
13. นางศุภดี วิถีธรรมศักดิ์  วัฒนธรรมจังหวัดระยอง 
๑4. นางอุษา เพ็งแก้ว  แทน เกษตรจังหวัดระยอง 
1.5 นายสะอาด บุทธิจักร์  แทน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง 
16. นางกรรณิกา วิโรจน์แสงทอง แทน นายกเทศมนตรีนครระยอง 
17. นางสาวมิถิรา  คีรีแลง  แทน นายกเทศมนตรีเมืองมาบตาพุด 
18. นายบุญธรรม ใยกล้า  นายกเทศมนตรีต าบลเนินพระ 
19. นายปิติภัทร ปิติ   แทน ผู้อ านวยการ ททท. ส านักงานระยอง  
20. นางสาวพัชรินทร์ ทิพย์อาภา แทน ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค สาขาระยอง  
21. นายภาณุ ศิริล้น  แทน ผู้จัดการการไฟฟูาส่วนภูมิภาค จังหวัดระยอง 
22. นายพินิจนันท์ ประดับ  แทน รองประธานคณะกรรมการธรรมาภิบาล จังหวัดระยอง 
23. นายนภดล ตั้งทรงเจริญ ประธานหอการค้าจังหวัดระยอง 
24. นายสุรพล สุทธจินดา  ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง 
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25. นางพิกุล กิตติพล  แทน นายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดระยอง 
๒6. นายปรัชญา สมะลามา ผู้แทนหอการค้าไทย ประจ าภาคตะวันออก 
27. นายสุรศักดิ์ วงษ์เหม  ผู้แทนภูมิปัญญาด้านการมีส่วนร่วม 
28. นายรุ่งโรจน์ เฉลาฉายแสง ผู้แทนภูมิปัญญาด้านสิ่งแวดล้อม 
29. นางสุธีรา ผ่องใส   ผู้แทนภาคประชาสังคม 
30. นายประจวบ  จ าเนียรศรี ผู้แทนภาคประชาสังคม 
31. นายสมเกียรติ  พูลสุขเสริม หัวหน้าส านักงานจังหวัดระยอง   เลขานุการฯ 
 

ผู้ไม่มาประชุม (ติดราชการ/ภารกิจส าคัญ) 
1. ผู้แทนผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๑ 
2. นายกสมาคมประมงจังหวัดระยอง 
3. นปก.มทบ.14 
4. ประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดระยอง 
5. ผู้อ านวยการส านักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด 
6. ประธานคณะท างานเครือข่ายประชาสังคม จังหวัดระยอง 
7. นายสุนทร ราชวัฒน์  ผู้แทนภูมิปัญญาด้านการเกษตร 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
1. นางณัฏชุภา แสงจันทร์พงษ์  ปลัดอ าเภอบ้านค่าย 
2. นางสาวยุพา  โสศรี  ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดระยอง 
3. นายอ านวย เกษตรสินธุ์นุกูล อ าเภอแกลง 
4. นายวิทยา ชพานนท์  อ าเภอแกลง 
5. นางสาวกฤษณา ยั่งยืน   อ าเภอเมืองระยอง 
6. นางวันวิสา เทพภูเขียว  อ าเภอปลวกแดง 
7. นายสนิท ท้วมสกุล  ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดระยอง 
8. นายสุรพงษ์ บุญยั่งยืน  อ าเภอบ้านฉาง 
9. นายประเมิน อุมา  ส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดระยอง 
10.นายเสกสรร ทรัพย์เจริญ โครงการชลประทานระยอง 
11. นายดัสกร วงษ์สา  ส านักงานยุติธรรมจังหวัดระยอง 
12. นางสาวยุพา  โสศรี  ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดระยอง 
13.นายสายันต์ บุญเพ่ิม  แขวงทางหลวงชนบทระยอง 
14.นายวินัย เสาวฤทธิ์  ส านักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 1 
15.นายจีรวัสส์ เปรมดิษฐ์  ส านักงานจังหวัดระยอง 
16.นางสาวอนงค์พร อารีกุล ส านักงานจังหวัดระยอง 
17. นางสาวจรรยา ภูมี  ส านักงานจังหวัดระยอง 
18 นางสาวศิริพร สารลึก  ส านักงานจังหวัดระยอง 
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เริ่มประชุมเวลา 13.3๐ น. 

  เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว นายสุรศักดิ์  เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธาน   
ในการประชุมฯ กล่าวเปิดการประชุมและด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้ 

ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่อง ประธานแจ้งใหท้ี่ประชุมทราบ 

 จังหวัดระยองได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ(ก.บ.จ.) เพ่ือท าหน้าที่     
ในการวางแนวทางปฏิบัติและอ านวยการให้การบริหารงานจังหวัดเป็นไปตามหลักการ นโยบาย และระเบียบ
ตามท่ีคณะกรรมการนโยบายการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.น.จ.) ก าหนด    

  ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติแจ้งมติที่คณะกรรมการ         
บูรณาการนโยบายพัฒนาภาค (ก.บ.ภ.) ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2560 เห็นชอบให้จังหวัดและ
กลุ่มจังหวัดจัดส่งแผนพัฒนาจังหวัด พ.ศ. 2561–2564 แผนปฏิบัติราชการประจ าปี งบประมาณ            
พ.ศ. 2562     โดยจังหวัดต้องปรับปรุงแผนเดิมที่มีอยู่แล้ว ให้เป็นไปตามที่ส านักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติก าหนด พร้อมจัดท าแผนพัฒนาจังหวัด และแผนปฏิบัติราชการ         
ไปพร้อมๆ กัน ซึ่งมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบที่แตกต่างจากปีงบประมาณ พ.ศ.2561  

 ขณะนี้ ส านักงานจังหวัดระยองได้ด าเนินการจัดท า (ร่าง) แผนพัฒนาจังหวัดระยอง          
พ.ศ. 2561 – 2564 (ฉบับทบทวน พ.ศ. 2562) และได้ด าเนินการประชุมรับฟังความคิดเห็นจากทุก       
ภาคส่วนในจังหวัดระยอง เพ่ือพิจารณาแผนพัฒนาจังหวัดระยอง พ.ศ. 2561 – 2564 (ฉบับทบทวนปี          
พ.ศ. 2562) ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 3 มกราคม 2561  และคัดเลือกโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณ
ที่จะบรรจุลงแผนปฏิบัติราชการจังหวัด พ.ศ.2562 ซึ่งตามมาตรา 19  และมาตรา 27 วรรค 2              
แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ.2551 ที่ก าหนดให้
ผู้ว่าราชการจังหวัดน าเข้ารับฟังความคิดเห็นในการประชุมปรึกษาหารือร่วมกับบุคคลจากภาคส่วนต่างๆ       
ในจังหวัดและเม่ือได้รับฟังความคิดเห็นแล้วให้จังหวัดน าเสนอคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ 
(ก.บ.จ.) 

 ประกอบกับอ าเภอบ้านค่าย ขออนุมัติ เปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ/กิจกรรมตาม
แผนปฏิบัติการราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  ที่จะรายงานให้คณะกรรมการฯ ทราบ และขอความ
เห็นชอบด้วย   

 มติที่ประชุม : รับทราบตามที่ประธานฯ แจ้งให้ทราบ 
 

ระเบียบวาระที่ ๒  เรื่อง รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบ
บูรณาการ (ก .บ.จ . )   ครั้ งที่  7/2560 (ครั้ งที่  2 ปี งบประมาณ             
พ.ศ. 2561) 

 

  ฝุายเลขานุการฯ น าเสนอรายงานการประชุมฯ ตามท่ีจังหวัดได้เชิญคณะกรรมการบริหารงาน 
 จังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) ประชุมครั้งที่ 7/๒๕60 (ครั้งที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561) เมื่อวันที่           

6 พฤศจิกายน 2560 ส านักงานจังหวัดระยองในฐานะฝุายเลขานุการฯ ได้จัดท ารายงานการประชุม   
ดังกล่าวแล้ว     รวมถึงได้น าเรียนไว้ในเว็บไซต์จังหวัด (www.rayong.go.th) ด้วยแล้ว ปรากฏว่าไม่มี
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กรรมการฯ ขอแก้ไข ทั้งนี้ หากกรรมการฯ ประสงค์จะมีการแก้ไขเพ่ิมเติมประการใด ขอให้ประสานฝุายเลขาฯ 
ได้โดยตรงอีกทางหนึ่ง 

 มติที่ประชุม :  รับรองรายงานการประชุมฯ 
 
ระเบียบวาระที่ ๓  เร่ือง เพื่อทราบ 
 3.1 ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหารงานเชิงพื้นที่แบบบูรณาการ
พ.ศ. ๒๕๖๐ และประกาศคณะกรรมการนโยบายการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบ
บูรณาการ เร่ือง การจัดตั้งกลุ่มจังหวัดและก าหนดจังหวัดที่เป็นศูนย์ปฏิบัติการของกลุ่มจังหวัด 
(ฉบับที่ 3)  
   ฝุายเลขาฯ รายงานว่ า  เมื่อวันที่  17 พฤศจิกายน 2560 ได้มี การประกาศ               
ใน           ราชกจิจานุเบกษา จ านวน 2 ฉบับ ที่เก่ียวข้องกับการบริหารงานจังหวัด ดังนี้ 
  ๑) ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหารงานเชิงพื้นที่แบบบูรณาการ 
พ.ศ. ๒๕๖๐ ลงนามโดยนายกรัฐมนตรี เม่ือ วันที่ ๑๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐  มีสาระส าคัญ   
  (1) ก าหนด“ภาค” หมายความว่า พ้ืนที่ซึ่งก าหนดขึ้นเพ่ือประโยชน์ในการ      
บู รณาการงบประมาณหรือปฏิบั ติภารกิจที่ เ ชื่ อม โยงกัน โดยครอบคลุมกลุ่ มจั งหวัดที่ จั ดตั้ งขึ้ น                    
ตาม              พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ. ๒๕๕๑ 
ตั้งแต่หนึ่งกลุม่จังหวัดขึ้นไป 
   (2) ก าหนดคณะกรรมการในระดับต่างๆ 
     - “ก.บ.ภ.” หมายความว่า คณะกรรมการบูรณาการนโยบายพัฒนาภาค 
     - “ก.น.จ.” หมายความว่า คณะกรรมการนโยบายการบริหารงานจังหวัด       
และกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณา
การ 
พ.ศ. ๒๕๕๑ 
    - “ก.บ.จ.” หมายความว่า คณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ          
ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ. ๒๕๕๑ 
    - “ก.บ.ก.” หมายความว่า คณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ
ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ. ๒๕๕๑ 
   (3) ก าหนดการจัดท าแผนพัฒนาภาค” หมายความว่า แผนที่ก าหนดทิศทางการ
พัฒนาภาคที่สอดคล้องเชื่อมโยงกับแผนระดับชาติและนโยบายรัฐบาล มีมิติการพัฒนาเชิงกายภาพและพ้ืนที่
ครอบคลุมทุกมิติ เป็นเครื่องมือบูรณาการแผนของส่วนราชการ เพ่ือขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบายของรัฐบาลและประเด็นการพัฒนาภาคสู่การปฏิบัติ 
คณะกรรมการบูรณาการนโยบายพัฒนาภาคนายกรัฐมนตรี เป็นประธานกรรมการฯ และเลขาธิการ
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ เป็นเลขานุการ ซึ่งจะท าหน้าที่ก าหนดนโยบาย 
หลักเกณฑ์ และวิธีการในการจัดท าแผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดแผนพัฒนาภาค แผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปีของจังหวัด แผนปฏิบัติราชการประจ าปีของกลุ่มจังหวัดการจัดท าและบริหารงบประมาณ
จังหวัด งบประมาณกลุ่มจังหวัด และงบประมาณ ของส่วนราชการที่จะด าเนินการตามแผนพัฒนาภาค รวมทั้ง
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ให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด แผนพัฒนาภาค แผนปฏิบัติราชการประจ าปีของ
จังหวัด แผนปฏิบัติราชการประจ าปีของกลุ่มจังหวัด ค าของบประมาณของจังหวัด กลุ่มจังหวัดและงบประมาณ
ของส่วนราชการที่จะด าเนินการตามแผนพัฒนาภาคตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ 
   (4) ให้แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด และแผนพัฒนาภาคมีระยะเวลา   
ห้าปี 
   (5)  เมื่ อจั งหวัดผ่ านกระบวนการขั้ นตอนต่างๆ ให้ ส่ งแผนพัฒนาจั งหวัด              
และแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของจังหวัด ให้ส่งคณะอนุกรรมการบูรณาการนโยบายพัฒนาภาคของแต่ละ
ภาคพิจารณากลั่นกรอง แล้วเสนอ ก.น.จ. เพ่ือพิจารณาน าเสนอ ก.บ.ภ. ให้ความเห็นชอบ  และ เมื่อ ก.บ.ภ.       
ให้ความเห็นชอบ ตามที่ ก.น.จ. เสนอและคณะรัฐมนตรีรับทราบแล้ว ให้ ก.บ.ภ. ส่งให้ส านักงบประมาณเพ่ือใช้
จัดสรรงบประมาณตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ       
พ.ศ. ๒๕๕๑  โดยให้ใช้บังคับกับการด าเนินการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
เป็นต้นไป 
 

   มติที่ประชุม : รับทราบตามที่ฝุายเลขาฯ น าเสนอ 
 

 2) ประกาศคณะกรรมการนโยบายการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณา
การ เรื่อง การจัดตั้งกลุ่มจังหวัดและก าหนดจังหวัดที่เป็นศูนย์ปฏิบัติการของกลุ่มจังหวัด (ฉบับที่ 3) 
ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐ สาระส าคัญ ก าหนดการจัดตั้งกลุ่มจังหวัดและก าหนดจังหวัด
ที่เป็นศูนย์ปฏิบัติการของกลุ่มจังหวัด จ านวน ๑๘ กลุ่มจังหวัด 6 ภาค และก าหนดจังหวัดที่เป็นศูนย์ปฏิบัติการ
ของกลุ่มจังหวัดโดยจังหวัดระยองอยู่ในภาคตะวันออก ประกอบด้วย 
  (1) กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก ๑ ประกอบด้วย จังหวัดฉะเชิงเทรา จังหวัดชลบุรี         
และจังหวัดระยอง โดยให้จังหวัดชลบุรีเป็นศูนย์ปฏิบัติการของกลุ่มจังหวัด 
  (2) กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก ๒ ประกอบด้วย จังหวัดจันทบุรี จังหวัดตราด จังหวัด
นครนายก จังหวัดปราจีนบุรี และจังหวัดสระแก้ว โดยให้จังหวัดปราจีนบุรีเป็นศูนย์ปฏิบัติการของกลุ่มจังหวัด 

    ทั้งนี้ ใช้บังคับกับการด าเนินการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๒ เป็นต้นไป 
 

  ซึ่งระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี และประกาศ ก.น.จ. ข้างต้น จะใช้เป็นหลักเกณฑ์
และแนวทางในการจัดท า และบริหารแผนภาค แผนกลุ่มจังหวัด และแผนจังหวัดต่อไป  
 

  มติที่ประชุม : รับทราบตามที่ฝุายเลขาฯ น าเสนอ 
 
  3) นโยบาย หลักเกณฑ์ และวิธีการจัดท าแผนพัฒนาจังหวัดภายใต้คณะกรรมการ
บูรณา-การนโยบายพัฒนาภาค (ก.บ.ภ.)   

   ฝ่ายเลขานุการ รายงาน ที่ประชุม  
  คณะกรรมการบูรณาการนโยบายพัฒนาภาค (ก.บ.ภ.) ในการประชุมเมื่อวันที่          
15 ธันวาคมพ.ศ. 2560 มีมติเห็นชอบนโยบาย หลักเกณฑ์ และวิธีการจัดท าแผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนา
กลุ่มจังหวัดพ.ศ. 2561 - 2564 และแผนพัฒนาภาค พ.ศ. ๒๕๖0 – ๒๕๖4 โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
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  1. นโยบายการจัดท าแผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด และแผนพัฒนา
ภาค 

   1.1 ยึดยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ     
ฉบับที่ 12  นโยบายรัฐบาล แผนการบริหารราชการแผ่นดิน รวมทั้งแผนรายสาขา/เฉพาะด้านต่างๆ ที่ผ่าน
ความเห็นชอบจาก ครม. แล้ว และข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี 

   1.2 ให้ความส าคัญกับแผนพัฒนาภาค เพ่ือเป็นแผนชี้น าการพัฒนาในภาพรวมของ
พ้ืนที่ เพ่ือให้เกิดการพัฒนาที่สอดคล้องเชื่อมโยงกันในทุกพ้ืนที่ และเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน อันจะ
ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนได้อย่างทั่วถึง 

   1.3 การจัดท าแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดและจังหวัด ให้ใช้กระบวนการประชาคม   
แบบมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนหรือการจัดเวทีระดมความคิดเห็นของประชาชนเพ่ือให้ได้มาซึ่งปัญหา          
และความต้องการจากประชาชนในพ้ืนที่ รวมทั้งให้มีการประสานแผนในระดับพ้ืนที่ โดยการรวบรวมและ
จัดล าดับความส าคัญของปัญหาและความต้องการของประชาชนในพ้ืนที่   เพ่ือให้แผนมีความเชื่อมโยง
สอดคล้องกันในทุกระดับเป็นแผนเดียวกัน(One Plan) 

   1.4 การขับเคลื่อนประเด็นการพัฒนา มุ่งเน้นการท างานแบบเครือข่ายร่วมกัน    
ทุกภาคส่วนทั้งส่วนราชการ (ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น) ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม          
หรือประชารัฐ      และชุมชน เพ่ือร่วมกันวางยุทธศาสตร์การพัฒนาให้เหมาะสมกับโอกาสและศักยภาพของ      
ภาค กลุ่มจังหวัดและจังหวัด  

 

 2 .  หลักเกณฑ์และวิธีการจัดท าแผนพัฒนาจังหวัดแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด         
และแผนพัฒนาภาค 
   2.1 ขอบเขต 

  1) แผนพัฒนาจังหวัด เป็นแผนที่มีความครอบคลุมทุกมิติการพัฒนา        
มุ่งตอบสนองความต้องการและแก้ไขปัญหาที่ส าคัญของจังหวัดและขับเคลื่อนประเด็นการพัฒนาจังหวัดที่
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนระดับชาติ นโยบายรัฐบาล และแผนพัฒนาภาค ตามศักยภาพและโอกาส
ของจังหวัด 

  2) แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด เป็นแผนที่เป็นการขับเคลื่อนประเด็นการพัฒนา
ที่สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาภาค หรือความต้องการแก้ไขปัญหาที่เป็นประเด็นร่วมในพ้ืนที่ และต้องมี
ขอบเขตการด าเนินการหรือได้รับผลประโยชน์มากกว่า 1 จังหวัด 

  3) แผนพัฒนาภาค  เป็นแผนที่ก าหนดทิศทางการพัฒนาภาคที่สอดคล้อง
เชื่อมโยงกับแผนระดับชาติและนโยบายรัฐบาล มีมิติการพัฒนาเชิงกายภาพและพ้ืนที่เป็นเครื่องมือบูรณาการ
แผนของส่วนราชการ เพ่ือขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
นโยบายของรัฐบาลและประเด็นการพัฒนาภาคสู่การปฏิบัติ 

   2 . 2  ก า ร ด า เ นิ น ก า ร ต า ม ม า ต ร า  ๑ ๙  แ ล ะม า ต ร า  ๒ ๗  ว ร ร ค  ๒                    
แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ. ๒๕๕๑  ให้จังหวัด
และกลุ่มจังหวัดด าเนินการจัดประชุมปรึกษาหารือตามมาตรา ๑๙  และมาตรา ๒๗ วรรค ๒ แห่งพระราช
กฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ. ๒๕๕๑  โดย กรณีแผนพัฒนา
จังหวัดให้ผู้ว่าราชการจังหวัดน าร่างแผนพัฒนาจังหวัด ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) ฉบับทบทวน ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เข้ารับฟังความคิดเห็นในการประชุมปรึกษาหารือร่วมกันกับบุคคลจากภาคส่วนต่างๆ 
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ในจังหวัด ตามมาตรา ๑๙ แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ 
พ.ศ. ๒๕๕๑ และเมื่อได้ผลการรับฟังความคิดเห็นแล้วให้จังหวัดน าผลการประชุมและข้อคิดเห็นของที่ประชุม
มาเสนอคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) เพ่ือปรับปรุงแผนพัฒนาจังหวัดให้สมบูรณ์
ต่อไป ทั้งนี ้
   มาตรา 19  ก าหนดว่า ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดจัดให้มีการประชุมปรึกษาหารือ
ร่วมกันกับบุคคลดังต่อไปนี้เพื่อรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับแผนพัฒนาจังหวัดที่ ก.บ.จ. จัดท าตามมาตรา ๑๘ 
   (๑) หัวหน้าส่วนราชการที่มีสถานที่ตั้งท าการอยู่ในจังหวัดหรือมี
เขตอ านาจหน้าที่ในจังหวัดไม่ว่าจะเป็นราชการบริหารส่วนภูมิภาคหรือราชการบริหารส่วนกลาง 
   (๒) หวัหน้าหน่วยงานที่เป็นรัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่นของรัฐ 
บรรดาที่มีสถานที่ตั้งท าการอยู่ในจังหวัดหรือมีเขตอ านาจหน้าที่ในจังหวัด 
   (๓) ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งหมดในจังหวัด 
  (๔) ผู้แทนภาคประชาสังคม 
   (๕) ผู้แทนภาคธุรกิจเอกชน 
    มาตรา ๒๗  ก าหนดให้การรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด          
ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.น.จ. ก าหนด 
 
   มติที่ประชุม : รับทราบตามที่ฝุายเลขาฯ น าเสนอ 
 
ระเบียบวาระที่  3.2 หลักเกณฑ์การจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของจังหวัด            

และแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของกลุ่มจังหวัด ประจ าปีงบประมาณ       
พ.ศ.2562 

 

   ฝุายเลขาฯ รายงาน ที่ประชุม 

  1) โครงการที่เสนอตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของจังหวัดและจะเสนอเป็นค า
ของบประมาณ จะต้องมีเป็นไปตามหลักเกณฑ์ ดังนี้ 
  (1) โครงการจะต้องมีความสอดคล้องและเชื่อมโยงกับแนวทางการพัฒนาจังหวัด 
โดยมีการจัดล าดับความส าคัญของโครงการ และสนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ แผนระดับชาติ 
นโยบายรัฐบาล ทิศทางการ พัฒนาภาค ศักยภาพและปัญหา/ความต้องการของประชาชนในพื้นท่ีเป็นส าคัญ 
   (๒) จะต้องมีความเหมาะสมและเป็นไปได้ทั้งด้านเทคนิค (วิธีการหรือรูปแบบที่ใช้
ในการด าเนินการ) ด้านกายภาพ (ความพร้อมของพ้ืนที่ด าเนินงาน บุคลากร การบริหารความเสี่ยง และการ
บริหารจัดการ) ด้านงบประมาณ (ความสมเหตุสมผลของวงเงินกับประโยชน์ที่ได้จากการดาเนินโครงการ)                
ด้านระยะเวลาที่ด าเนินการได้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ โดยจะพิจารณาและให้ความเห็นชอบเฉพาะ
โครงการที่มีความพร้อมในการด าเนินโครงการเท่านั้น 
   (3) โครงการจะต้องมีความคุ้มค่า ผลลัพธ์ หรือประโยชน์ของโครงการที่คาดว่าจะ
ได้รับทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม ความมั่นคง ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อาทิ จ านวนประชากร 
จ านวนเกษตรกร พ้ืนที่เพาะปลูก รายได้ ฯลฯ โดยเฉพาะในส่วนของผลประโยชน์ต่อประชาชนในพื้นท่ี 
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   (๔) ต้องมีรายละเอียดข้อมูลที่ครบถ้วนตามแบบฟอร์มที่ ก.บ.ภ. ก าหนด โดยกรณี   
ที่เป็นโครงการก่อสร้างจะต้องระบุความพร้อมของพ้ืนที่ด าเนินงาน รวมทั้งรูปแบบรายการโดยสังเขป   
   (๕) โครงการจะต้องมีรายละเอียดประมาณการค่าใช้จ่ายที่สามารถพิจารณาความ
เหมาะสมของค่าใช้จ่ายได้ หากโครงการใดไม่มีรายละเอียดประมาณการค่าใช้จ่าย โครงการนั้นจะไม่ได้รับการ
พิจารณา 
   (6) โครงการที่เป็นงบลงทุนจะต้องแสดงถึงหน่วยงานที่พร้อมจะรับผิดชอบ
ค่าใช้จ่ายที่จะเกิดข้ึน  
   (7) สามารถเสนอโครงการที่ต้องใช้ระยะเวลาในการด าเนินการมากกว่าหนึ่งปี      
ได้ โดยต้องแสดงเหตุผลความจ าเป็นที่ต้องด าเนินการต่อเนื่องมากกว่าหนึ่งปีว่าหากไม่ด าเนินการต่อเนื่องจะ
ส่งผลต่อการบรรลุเปูาหมายการพัฒนาอย่างไร และโครงการที่ต้องใช้ระยะเวลาในการด าเนินการมากกว่าหนึ่ง
ปี   ต้องมีการเตรียมการล่วงหน้า ก่อนที่จะเสนอค าขอโครงการ เช่น การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ( EIA) 
ต่อไป 
   (8) ต้องด าเนินการในพ้ืนที่ที่ต้องได้รับการอนุมัติ/อนุญาต ต้องได้รับการอนุมัติ/
อนุญาตจากเจ้าของพ้ืนที่/หน่วยงานเจ้าของพ้ืนที่ก่อนที่จะเสนอขอโครงการ 
  2)  ลักษณะต้องห้ามการเสนอโครงการ 
   (1)  ไม่เป็นการจัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์เพ่ือแจกจ่ายแก่ประชาชนโดยตรง ยกเว้นใน 
กรณีของครุภัณฑ์ท่ีจัดซื้อนั้น เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมภายใต้โครงการที่สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนา 
จังหวัดและกลุ่มจังหวัด 
   (2) ไม่มีวัตถุประสงค์หลักเกี่ยวกับการศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน และกลุ่มเปูาหมาย
ต้องไม่ใช่เจ้าหน้าที่ของรัฐ เว้นแต่ฝึกอบรมด้านอาชีพ ด้านความมั่นคง   
   (3) ไม่เป็นในลักษณะของกิจกรรมย่อย ควรมีการจัดกลุ่มเป็นโครงการเดียวกัน    
และหรือบูรณาการกิจกรรมที่เก่ียวข้องเข้าด้วยกันเป็นแผนงาน 
   (4) โครงการต้องไม่ เป็นการเดินทางไปต่างประเทศ เว้นแต่ เป็นกิจกรรม              
ที่มีข้อผูกพันกับต่างประเทศในเรื่องการเจรจาด้านการค้าและการลงทุน การท่องเที่ยว และการเสริมสร้าง
ความสัมพันธ์กับประเทศเพ่ือนบ้าน 
   (5) ต้องไม่เป็นค่าใช้จ่ายส าหรับการปรับปรุงหรือซ่อมแซมอาคารสถานที่ของส่วน
ราชการ 
  3) สัดส่วนการจัดสรรงบประมาณของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด มีองค์ประกอบในการ
จัดสรร ดังนี้ 
   (1) จัดสรรตามจ านวนประชากรของแต่ละจังหวัด (ร้อยละ 25) 
   (2) จัดสรรเฉลี่ยเท่ากันทุกจังหวัด (ร้อยละ 25 จากเดิมร้อยละ 20) 
   (3) จัดสรรตามสัดส่วนคนจนในแต่ละจังหวัด (ร้อยละ 10 เป็นเกณฑ์ใหม่) 
   (4) จัดสรรผกผันตามรายได้ต่อครัวเรือน (ร้อยละ 25 จากเดิมร้อยละ 40) 
   (5) จัดสรรตามผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (GPP) (ร้อยละ 10 จากเดิมร้อยละ 5) 
   (6) จัดสรรตามประสิทธิภาพการบริหารงบประมาณของจังหวัด (ร้อยละ 5) 
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  ทั้งนี้ ส านักงบประมาณให้จังหวัดเสนอ 2 เท่าของวงเงินงบประมาณปี 2561 
(298.4 x 2)    
   
 

   มติที่ประชุม : รับทราบตามที่ฝุายเลขาฯ น าเสนอ 
 
ระเบียบวาระที่ 4   เพื่อพิจารณา 
    ระเบียบวาระที่ 4.1 การขอโอนเปลี่ยนแปลงรายละเอียดกิจกรรมส าหรับ
โครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณจากงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ         
พ.ศ. 2561 
    ฝ่ายเลขานุการ รายงาน ที่ประชุม 

   ตามท่ีจังหวัดระยองได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2561 และได้
ให้ส่วนราชการ/อ าเภอ ด าเนินโครงการและมอบอ านาจในการสั่งซื้อสั่งจ้ างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อ      
จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 แล้วนั้น เนื่องจากส่วนราชการ/อ าเภอ ได้ตรวจสอบ
รายละเอียดโครงการแล้ว เห็นว่าเพ่ือให้การด าเนินกิจกรรมเกิดประโยชน์สูงสุด จึงมีความจ าเป็นต้อง
ปรับเปลี่ยนรายการงบประมาณหรือรายละเอียดโครงการเพื่อให้สามารถด าเนินโครงการอย่างมีประสิทธิภาพ 

    ส าหรับการประชุมในครั้งนี้ส่วนราชการ/หน่วยงานจึงปรับปรุงรายละเอียดกิจกรรม       
เพ่ือมาน าเสนอ ก.บ.จ. พิจารณาให้ความเห็นชอบ ประกอบด้วย 1 โครงการ 1 กิจกรรม ดังนี้ 

 โครงการส่งเสริมการตลาดและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวจังหวัดระยอง กิจกรรม : 
ส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดระยองปี ๒๕๖๑  กิจกรรมย่อย : การจัดงานสืบสานต านานเมืองเก่าบ้านค่าย 
วงเงิน 1,000,000 บาท หน่วยด าเนินการ อ าเภอบ้านค่าย ดังนี้  
 

รายละเอียดงบประมาณ 
(เดิม) 

งบประมาณ 
(บาท) 

รายละเอียดงบประมาณ 
(ขอเปลี่ยนแปลงใหม)่ 

งบประมาณ 
(บาท) 

2.การจดังานสืบสานต านานเมืองเก่าบ้าน
ค่าย จ านวน 2 ครั้งๆละ 500,000 บาท 
เป็นเงิน 1,000,000 บาท รายละเอียด
ดังนี ้
- ค่าจ้างเช่ามิเตอรไ์ฟฟูา/เครื่องส ารอง
ไฟฟูา  งานสืบสานต านานเมืองเกา่บ้าน
ค่าย จ านวน  2 ครั้ง ๆ ละ 1 ชุด ๆ ละ 
50,000 บาท เป็นเงิน 100,000 บาท 
- ค่าจ้างติดตั้งไฟแสงสว่าง ไฟปิงปอง ธง
ราว จ านวน 2 ครั้งๆ ละ 1 ชุดๆ ละ 
26,000 บาท เป็นเงิน 52,000 บาท 
- ค่าจ้างติดตั้งไฟประดับอาคาร ไฟพาร์ 
จ านวน 2 ครั้งๆ ละ 1 ชุดๆ ละ 30,000 
บาท เป็นเงิน 60,000 บาท 

1,000,000- 2.การจดังานสืบสานต านานเมืองเก่าบ้านค่าย 
จ านวน 1 ครั้ง เป็นเงิน 1,000,000 บาท 
รายละเอียดดังนี ้
 
- ค่าเช่ามิเตอร/์เครื่องส ารองไฟ 1 ชุด  
เป็นเงิน 50,000 บาท จ านวน 1 ครั้ง  
- ค่าจ้างติดตั้งไฟแสงสว่าง ไฟปิงปอง ธงราว 
ตลอดพื้นที่การจัดงาน 1 งาน จ านวน ๑ ครั้ง 
เป็นเงิน 150,000 บาท 
 
 
 
 
 

1,000,000- 



รายการการประชุม ก.บ.จ. ครั้งที่ 1/2561 (ครั้งที่ 3 ปีงบประมาณ พ.ศ.2561)      10 
 

รายละเอียดงบประมาณ 
(เดิม) 

งบประมาณ 
(บาท) 

รายละเอียดงบประมาณ 
(ขอเปลี่ยนแปลงใหม)่ 

งบประมาณ 
(บาท) 

 
- ค่าจ้างออกแบบ ติดตั้งเวทีการแสดงหลัก
พร้อมฉากประกอบ ตกแต่งเวที สถานท่ี 
จ านวน 2 ครั้งๆ ละ 2 คืน ๆ ละ 
47,000 บาท เป็นเงิน 188,000 บาท 
 
- ค่าจัดการแสดงศิลปวัฒนธรรมประเพณี 
จ านวน 2 ครั้งๆ ละ 2 วันๆ ละ 5 ชุดๆ 
ละ 7,500 บาท 
 เป็นเงิน 150,000 บาท 
 
- ค่าจ้างจัดหนังกลางแปลงโบราณ/
ศิลปะการแสดงแบบโบราณ จ านวน 2 
ครั้งๆ ละ2 คืนๆ ละ 12,500 บาท เป็น
เงิน 50,000 บาท 
 
- ค่าจัดการแสดงดนตรีลูกทุ่งย้อนยุค 
จ านวน 2 ครั้งๆ ละ 75,000 บาท เป็น
เงิน 150,000 บาท 
- ค่าติดตั้งระบบเสยีงตามสาย ไดแ้ก่ ชุด
ขยายเสยีงและล าโพง จ านวน 2 ครั้งๆ ละ 
2 คืนๆ ละ 1 ชุดๆ ละ 25,000 บาท 
เป็นเงิน 50,000 บาท 
- ค่าจัดท าการประชาสัมพันธ์ จ านวน 2 
ครั้ง ๆ ละ 50,000 บาท เป็นเงิน 
100,000 บาท 
- ค่าจัดแสดงนิทรรศการเมืองเก่าบ้านค่าย 
จ านวน 2 ครั้งๆ ละ 50,000 บาท เป็น
เงิน 100,000 บาท 

 
- ค่าจ้างออกแบบ ติดตั้งเวทีการแสดง พร้อม
ฉากประกอบ ตกแต่งเวที และเครือ่งเสียง 
สถานท่ี จ านวน 1 ครั้ง  
เป็นเงิน 130,000 บาท 
 
-  ค่าจัดการแสดงศิลปวัฒนธรรมประเพณี /
ศิลปะการแสดงแบบโบราณ  
จ านวน  4๕ ชุดๆละ ๗,๕00 บาท  
เป็นเงิน 3๓๗,๕00 บาท 
 
- ค่าจ้างจัดการแสดงดนตรีลูกทุ่งยอ้นยุค           
จ านวน 5 ครั้งๆ ละ ๔๒,๑00 บาท               
เป็นเงิน ๒๑๐,๕00 บาท 
 
 
- ค่าจัดท าการประชาสัมพันธ์  
เป็นเงิน 50,000 บาท 
- ค่าจัดการแสดงนิทรรศการเมืองเก่าบ้านค่าย  
บ้าน 9 หลังๆ ละ 8,000 บาท    
เป็นเงิน 72,000 บาท 
 

เหตุผลในการขอเปลี่ยนแปลง  
      เพื่อเพิ่มเติมกิจกรรมให้มีความหลากหลายสามารถรองรับประชาชนผู้มาร่วมงานได้ทุกเพศทุกวัย  
 

    
 ระเบียบ/กฎหมาย /ประกาศที่เกี่ยวข้อง 
     คณะกรรมการบูรณาการนโยบายพัฒนาภาค (ก.บ.ภ.) ในการประชุมเมื่อวันที่          
15 ธันวาคม พ.ศ. 2560 มีมติเห็นชอบหลักเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงโครงการตามแผนปฏิบัติราชการของ
จังหวัดและกลุ่มจังหวัด ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 -2560 และปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑            
โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
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  1. หลักเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงโครงการตามแผนปฏิบัติราชการของจังหวัด           
และกลุ่มจังหวัด  
     1.1 กรณีจังหวัดหรือกลุ่มจังหวัดมีความประสงค์ขอโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ
รายจ่ายของจังหวัด หรือของกลุ่มจังหวัด ในลักษณะดังนี้  
    1) การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ ได้แก่  
      1.1) หน่วยงานรับผิดชอบ/หน่วยงานด าเนินการ  
      1.2) พื้นที่ด าเนินการ 
      1.3) กิจกรรม  
      1.4) กลุ่มเปูาหมาย  
      1.5) งบรายจ่าย  
    2) การเปลี่ยนแปลงโดยน าโครงการอ่ืนที่อยู่ในแผนปฏิบัติราชการของจังหวัด    
และกลุ่มจังหวัด ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2559-2560 และปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มาด าเนินการแทน
โครงการเดิม  
    3) การใช้งบประมาณเหลือจ่ายจากโครงการที่ได้ด าเนินงานเสร็จสิ้น บ รรลุ
วัตถุประสงค์และ เปูาหมายโครงการแล้ว  
    ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดหรือหัวหน้ากลุ่มจังหวัดน าเสนอ ก.บ.จ. หรือ ก.บ.ก. แล้วแต่
กรณี พิจารณา กลั่นกรอง และให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงโครงการและ/หรือโอนเปลี่ยนแปลง
งบประมาณ รายจ่ายตามแผนปฏิบัติราชการของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559-
2560 และ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 และ ให้ ก.บ.จ. หรือ ก.บ.ก. รายงานการเปลี่ยนแปลงโครงการ       
และการโอนเปลี่ยนแปลง งบประมาณรายจ่ายที่ด าเนินการตามข้อ 2.1 ให้ อ.ก.บ.ภ. ที่ก ากับดูแลภาค      
ทราบภายใน 15 วัน นับแต่วันสิ้นไตรมาส  
    1.2 กรณีจังหวัดหรือกลุ่มจังหวัดมีความประสงค์ขอโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ
รายจ่ายของจังหวัด หรือของกลุ่มจังหวัด ที่ไม่เข้าเงื่อนไขตามข้อ 1.1 ให้เสนอขอความเห็นชอบจาก อ.ก.บ.ภ.        
ที่ก ากับดูแลภาค  
      ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดหรือหัวหน้ากลุ่มจังหวัด น าเสนอเพ่ือขอความเห็นชอบ
จาก ก.บ.จ. หรือ ก.บ.ก. แล้วแต่กรณีเมื่อ ก.บ.จ. หรือ ก.บ.ก. ให้ความเห็นชอบในการปรับแผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปีของจังหวัด แผนปฏิบัติราชการประจ าปีของกลุ่มจังหวัด แผนพัฒนาจังหวัด และแผนพัฒนา          
กลุ่มจังหวัดพร้อมทั้ง เห็นชอบการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายของจังหวัดหรือกลุ่มจังหวัดแล้วให้         
ผู้ว่าราชการจังหวัดหรือ หัวหน้ากลุ่มจังหวัดน าเสนอขอความเห็นชอบจาก อ.ก.บ.ภ. ที่ก ากับดูแลภาค              
เมื่อ อ.ก.บ.ภ. ที่ก ากับดูแลภาคให้ความเห็นชอบในการปรับแผนดังกล่าวแล้ว ให้ผู้ว่าราชการ จังหวัด          
หรือหัวหน้ากลุ่มจังหวัดขอท าความตกลงกับส านักงบประมาณ  
  ความเห็นฝ่ายเลขาฯ   
   การโอนเปลี่ยนแปลงดังกล่าว  เป็นการโอนเปลี่ยนแปลงในระดับกิจกรรม ตามหลักเกณฑ์
การเปลี่ยนแปลงโครงการตามแผนปฏิบัติราชการของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด 1.1 กรณีจังหวัดหรือกลุ่มจังหวัด
มีความประสงค์ขอโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายของจังหวัด หรือของกลุ่มจังหวัด ในลักษณะ             
1) การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ 1.3) กิจกรรม  
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   แนวทางการด าเนินการ  
   1) ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดหรือหัวหน้ากลุ่มจังหวัดน าเสนอ ก.บ.จ. หรือ ก.บ.ก. แล้วแต่
กรณี พิจารณา กลั่นกรอง และให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงโครงการและ/หรือโอนเปลี่ยนแปลง
งบประมาณ  
   2) รายงานการเปลี่ยนแปลงโครงการและการโอนเปลี่ยนแปลง งบประมาณรายจ่าย       
ที่ด าเนินการตามข้อ 1) ให้ อ.ก.บ.ภ. ที่ก ากับดูแลภาค ทราบภายใน  15 วัน นับแต่วันสิ้นไตรมาส  
 

 ข้อเสนอแนะ 
1. ประธานหอการค้าจังหวัดระยอง : การจัดกิจกรรมของอ าเภอบ้านค่ายตามกิจกรรม

ดังกล่าว มีการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน หรือไม ่
2. ผู้แทนนายอ าเภอบ้านค่าย : มีกลุ่มของตลาดประชารัฐ ที่น าผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นมาจ าหน่าย 

โดยประชาชนในพ้ืนที่ส่วนใหญ่เห็นด้วยและอยากมีส่วนร่วมในกิจกรรมดังกล่าว ซึ่งก าหนดในช่วงปลายเดือน
มีนาคม 2561 

3. ประธานที่ประชุม: เน้นย้ าให้เทศบาลต าบลบ้านค่าย รับผิดชอบดูแลบริหารจัดการ      
เรื่องการจราจร และสถานที่จอดรถ เพ่ือไม่ให้เกิดความเดือดร้อนของประชาชนในพ้ืนที ่

 

 มติที่ประชุม : เห็นชอบการขออนุมัติเปลี่ยนแปลงกิจกรรมของอ าเภอบ้านค่าย 
 
 ระเบียบวาระที่ 4.2 ขอความเห็นชอบแผนพัฒนาจังหวัดระยอง พ.ศ. 2561– 
2564 (ฉบับทบทวนปี พ.ศ. 2562)    
 

  ฝุายเลขาฯ น าเสนอท่ีประชุม 
 

  ขั้นตอนที่ผ่านมาได้ด าเนินการ ดังนี้                        
  1) วันที่ 7 กันยายน 2560 จังหวัดระยองได้แจ้งเวียนหนังสือจังหวัดระยอง ด่วนที่สุด    
ที่ รย 0017.2/ว 3831 ลงวันที่ 7 กันยายน 2560 โดยให้ส่วนราชการ/หน่วยงาน เสนอแผนงาน/โครงการ
เพ่ือน ามาพิจารณาบรรจุในแผนพัฒนาจังหวัดระยอง พ.ศ.  2561 - 2564 (ทบทวนปี 2562)               
และส่วนราชการ/หน่วยงานได้เสนอแผนงาน/โครงการเพ่ือขอรับการสนับสนุนงบประมาณจังหวัดระยองในปี 
2562 มาแล้ว 
  2) วันที่ 8 กันยายน 2560 จังหวัดระยองได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวน
แผนพัฒนาจังหวัดระยอง พ.ศ. 2561 - 2564 ณ โรงแรมโกลเด้น ซิตี้ อ าเภอเมืองจังหวัดระยอง โดยได้เชิญ
ส่วนราชการ หน่วยงาน รัฐวิสาหกิจ อ าเภอ ผู้แทนภาคเอกชน และภาคประชาสังคม จ านวนประมาณ        
120 คน  ร่วมประชุมเพ่ือระดมความคิดเห็นจากทุกภาคส่วน  ซึ่งการประชุมดังกล่าวได้น าแผนพัฒนาจังหวัด
ระยอง พ.ศ.2561 – 2564 ฉบับปี 2561 มาทบทวนเพื่อให้สอดคล้องกับภาวการณ์ และนโยบายต่างๆ 
  3) วันที่ 17 พฤศจิกายน 2560 ได้มีราชกิจานุเบกษา จ านวน 2 ฉบับ  
  (๑) ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหารงานเชิงพ้ืนที่แบบบูรณาการ         
พ.ศ. ๒๕๖๐ ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐    
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  (๒) ประกาศคณะกรรมการนโยบายการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัด          
แบบ บูรณาการ เรื่อง การจัดตั้งกลุ่มจังหวัดและก าหนดจังหวัดที่เป็นศูนย์ปฏิบัติการของกลุ่มจังหวัด        
(ฉบับที่ 3) ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐  ตามท่ีได้กล่าวมาแล้วข้างต้น 
  4) วันที่ 8 ธันวาคม 2560 กระทรวงมหาดไทย ส านักงบประมาณ และส านักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการ เศรษฐกิจและสั งคมแห่ งชาติ  จั ดประชุมผ่ านระบบวีดิทัศน์ทางไกล                 
(Video Conference)  ชี้แจงเกี่ยวกับระเบียบและประกาศใหม่ว่าด้วยการปรับระบบการจัดท าแผนพัฒนา       
ในระดับพ้ืนที่ ซึ่งส านักงบประมาณก าหนดให้จังหวัดด าเนินการจัดท าและทบทวนแผนพัฒนาจังหวัดปี 2562 
และแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพ่ือน าเสนอ ก.น.จ. และ ก.บ.ภ. พิจารณา
ตามล าดับ  
  5) วันที่ 14 –‘15 ธันวาคม 2560 ส านักงานจังหวัดระยองได้เชิญส่วนราชการ/
หน่วยงาน/อ าเภอ  ตามประเด็นการพัฒนาทั้ง 6 ประเด็นร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) ระหว่างวันที่ 
14 – 15 ธันวาคม 2560 เพ่ือพิจารณาทบทวนยุทธศาสตร์ วิสัยทัศน์ กลยุทธ์ สอบทานโครงการที่น าเสนอ
บรรจุในแผนพัฒนาจังหวัด และน าเสนอโครงการที่มีความส าคัญ มีความจ าเป็ นเร่งด่วน และจัดล าดับ
ความส าคัญ เพ่ือน าบรรจุในแผนปฏิบัติราชการ พ.ศ. 2562 และขอรับการสนับสนุนงบประมาณรวมถึงชี้แจง
การเขียนข้อมูลพื้นฐานโครงการของจังหวัดระยอง ปีงบประมาณ 2562 (ระดับกิจกรรมย่อย)   
  6) วันที่ 15 ธันวาคม 2560 คณะกรรมการบูรณาการนโยบายพัฒนาภาค (ก.บ.ภ.)       
ในการประชุมเมื่อวันที่ 15 ธันวาคมพ.ศ. 2560 มีมติเห็นชอบนโยบาย หลัก เกณฑ์ และวิธีการจัดท า
แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดพ.ศ. 2561 - 2564 และแผนพัฒนาภาค พ.ศ. ๒๕๖0 – ๒๕๖4  
  7) ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  แจ้งหนังสือเวียน          
ให้ส่วนราชการ ด่วนที่สุด ที่ นร (ก.บ.ภ.) 1112/ว 6875 ลงวันที่ 20 ธันวาคม 2560 เรื่อง นโยบาย 
หลักเกณฑ์ และวิธีการจัดท าแผนต่างๆ ภายใต้คณะกรรมการบูรณาการนโยบายพัฒนาภาค (ก.บ.ภ.) และทิศ
ทางการพัฒนาภาคในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 โดยมติที่คณะกรรมการบูรณาการนโยบายพัฒนาภาค 
(ก.บ.ภ.) ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2560 เห็นชอบให้จังหวัดและกลุ่มจังหวัดจัดส่ง ดังนี้ 
แผนพัฒนาจังหวัด พ.ศ. 2561 – 2564 แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด พ.ศ. 2562 – 2564 แผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของจังหวัด แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562          
ของ  กลุ่มจังหวัดในวันที่ 5 มกราคม 2561 โดยให้เป็นไปตามแนวทาง รูปแบบตามท่ีส านักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (ของเดิมใช้รูปแบบของส านักงาน ก.พ.ร.) 
  8) วันที่ 20 – 22 ธันวาคม 2560  ส านักงานจังหวัดระยองได้เชิญส่วนราชการ/
อ าเภอที่ประสงค์ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากจังหวัด  ฝึกเขียนแผนงาน/โครงการให้เป็นไปตามรูปแบบ
ใหม่ตามที่ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติก าหนด 
  9) วันที่ 3 มกราคม 2561  ส านักงานจังหวัดระยองได้ด าเนินการจัดท า (ร่าง) 
แผนพัฒนาจังหวัดระยอง พ.ศ..2561 – 2564.(ฉบับทบทวน พ.ศ. 2562)  พร้อมกับจัดท าแผนปฏิบัติ
ราชการ ซึ่งเป็นการปรับ เพ่ิมเติมข้อมูล และเรียบเรียงเนื้อหาให้เป็นไปตามรูปแบบที่ส านักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติก าหนด และน าเสนอรับฟังความคิดเห็นจากภาคส่วนต่างๆ               
ณ ห้องภักดีศรีสงคราม ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดระยอง    
  10) วันที่ 5 มกราคม 2561 น าเสนอคณะกรรมการ ก.บ.จ. จังหวัดระยอง พิจารณา   
ให้ความเห็นชอบ 
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  องค์ประกอบรูปแบบแผนพัฒนาจังหวัดตามได้มีการปรับใหม่ ดังนี้ 
เดิม (รูปแบบ ส านักงาน ก.พ.ร.) ใหม่ (รูปแบบสภาพัฒน์ฯ) 

๑. ข้อมูลสภาพทั่วไปของจังหวัด  
    ๑.๑ ความเป็นมา  
 ๑.๒ ลักษณะทางกายภาพ 
      ๑.๓ ข้อมูลการปกครอง/ประชากร 
      ๑.๔ ข้อมูลเศรษฐกิจ 
      ๑.๕ ลักษณะทางสังคม 
      ๑.๖ โครงสร้างพื้นฐาน 
      ๑.๗ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
      ๑.๘ ข้อมูลเชิงสถิติที่ส าคัญเชิงพื้นที่ 
 
๒. การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 
      ๒.๑ ข้อมูลการวิเคราะห์ความต้องการและศักยภาพของ
ประชาชนในท้องถิ่น 
      ๒.๒ ข้อมูลการวิเคราะห์ศักยภาพ 
 ๑) ด้านเศรษฐกิจ 
 ๒) ด้านเกษตร 
 ๓) ด้านอุตสาหกรรม 
 ๔) ด้านการท่องเที่ยว 
 ๕) ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 ๖) ด้านความมั่นคง 
 ๗) อื่นๆ (ถ้ามี) 
 ๒.๓ เครื่องมือการวิเคราะห์ทางการบริหาร   
๓. สรุปข้อมูลแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด   วิสัยทัศน์  
ประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ์   ตัวช้ีวัด 
๔. แบบ จ.๑  จ.1-1 (กรณีจังหวัด) หรือบัญชีรายช่ือโครงการ  
 

 1. ข้อมูลเพ่ือการพัฒนา 
    1) ด้านกายภาพ   
    2) ด้านเศรษฐกิจ   
    3) ด้านสังคมและความมั่นคง   
    4) ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
    5) ประเด็นปัญหาและความต้องการเชิงพื้นที่ 
    6) น าเสนอวิธีการหรือกระบวนการในการเก็บรวบรวม
ปัญหาและความต้องการของประชาชน   
    7) น าเสนอปัญหาและความต้องการของประชาชนพ้ืนท่ี  
ไม่เกิน 10 ประเด็น 
    8) ผลการพัฒนาและแก้ไขปัญหาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด
ในช่วงที่ผ่านมา   
  2. ประเด็นการพัฒนา 
     1) บทวิเคราะห์ ใช้เครื่องมือการวิเคราะห์ตามหลัก
วิชาการวางแผน    
     2) เปูาหมายการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด  
(ในช่วงระยะเวลาของแผน)   
    3) ตัวช้ีวัดความส าเร็จตามเปูาหมายการพัฒนาจังหวัด
และกลุ่มจังหวัด   
     4) ประเด็นการพัฒนาของจังหวัด  
     5) วัตถุประสงค์ (ของแต่ละประเด็นการพัฒนา) 
     6) เปูาหมายและตัวช้ีวัด   
     7) แนวทางการพัฒนา ของแต่ละประเด็นการพัฒนา  
3. แผนงานโครงการอย่างย่อ (Project Idea)    
    และบัญชี ชุดโครงการ ตามประเด็นการพัฒนา 
 

 
    ภาพรวม ร่าง แผนพัฒนาจังหวัดระยอง พ.ศ.2561 – 2564 (ฉบับย่อ) 

1. ที่มา  
   กรอบแนวคิดส าคัญในการแผนพัฒนาจังหวัดระยอง  พ.ศ.2561-2564  คือ “จังหวัดระยอง
เป็นเมืองที่มีการคิดและน านวัตกรรมมาใช้ภายใต้บริบทการพัฒนา  เป็นเมืองที่ประชาชนมีคุณภาพชีวิตดี –      
เป็นเมืองที่มีสมดุลการพัฒนา – ภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”  โดย แนวคิดดังกล่าว เป็นการสร้าง
ความมั่นใจว่าการพัฒนาจะเป็นไปในแนวทางที่ยั่งยืนและสร้างความสุขให้กับคนระยอง  
  เป็นเมืองที่มีการคิดและน านวัตกรรมมาใช้ภายใต้บริบทการพัฒนา โดยเร่งรัดการ
แก้ปัญหามลพิษและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่เศรษฐกิจ สนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง เป็นมิตร       
ต่อสิ่งแวดล้อมและสอดคล้องกับศักยภาพของพื้นที่เพิ่มศักยภาพการท่องเที่ยวทางทะเล ให้เชื่อมโยงกับการท่องเที่ยว        
2 ฝั่งทะเลอ่าวไทยและอันดามันเพื่อเพิ่มโอกาสให้นักท่องเที่ยวคุณภาพมีจ านวนมากขึ้น พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน      
ทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมที่ได้มาตรฐาน  กระจายผลประโยชน์จากการพัฒนาให้แก่ประชาชนในพื้นที่   
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   เป็นเมืองที่มีคุณภาพชีวิตดี (City of good and quality of life) เป็นการเสริมสร้างการ
พัฒนาจังหวัดระยองให้เป็นเมืองที่ประชาชนมีสุขภาพดี สวัสดิการดี อยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดี โดย  

    สุขภาพดี คือการมีสุขที่ดีทั้งทางกาย ใจ จิตวิญญาณ/ปัญญาและสังคม 
    สวัสดิการที่ดี คือประชาชนได้รับสวัสดิการจากภาครัฐตามสิทธิขั้นพื้นฐานอย่างทั่ วถึง  
ตลอดจนได้รับความคุ้มครองตามกฎหมาย และได้รับความช่วยเหลืออย่างทันท่วงที 
    สิ่งแวดล้อมที่ดี คือ สิ่งแวดล้อมน่าอยู่  ปลอดมลพิษ  มีสุขภาพที่ดี  มีโครงสร้างของเมือง
ที่เหมาะสมกับสภาพภูมิศาสตร์ เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมชุมชนรวมทั้งการจัดการโครงสร้างพื้นฐานที่ครบถ้วน
และทั่วถึง 

    มีพัฒนาอย่างสมดุล (balanced of development) การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจสู่การ
เติบโตอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน ปรับเปลี่ยนการพัฒนาและการขยายตัวของอุตสาหกรรมจากภาพของอุตสาหกรรม     
ที่ก่อให้เกิดมลภาวะ ไปเป็นเมืองอุตสาหกรรมน่าอยู่ โดยน าแนวความคิดอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco–Industrial 
Town) มาใช้อย่างจริงจัง เพิ่มน้ าหนักให้กับการพัฒนาด้านสังคม สุขภาพสิ่งแวดล้อม การเกษตร การท่องเที่ยว     
และพาณิชยกรรม   
      น้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (Sufficiency Economy  Philosophy)                
มาประยุกต์ใช้ในภาคีการพัฒนาให้กระจายไปทุกภาคส่วน โดย 

      - ภาครัฐ ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นปรัชญาน าทางในการขับเคลื่อนนโยบาย   
    - ภาคธุรกิจเอกชน ให้ความส าคัญการพึ่งตนเอง ใช้วัตถุดิบในประเทศและภูมิปัญญาท้องถิ่น   
     - ภาคเกษตร เน้นการน าเกษตรทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชด าริไปประยุกต์ใช้เพื่อเพิ่มรายได้

และลดรายจ่ายของครัวเรือน  
    - ภาคประชาชน เน้นการมีส่วนร่วม การพึ่งตนเอง พัฒนาวัฒนธรรมและคุณภาพชีวิต          

ผ่านกระบวนการจัดท าแผนชุมชน สร้างแผนชุมชนที่มีคุณภาพเป็นภูมิคุ้มกันชุมชนเข้มแข็ง 
 

 2. เป้าหมายในการพัฒนาจังหวัดปี  2561 – 2564   (วิสัยทัศน์เดิม)  
 

เมืองนวัตกรรมก้าวหน้า พัฒนาอย่างสมดุล บนพืน้ฐานความพอเพียง 
City innovative advances, Balanced development 

and Based on the sufficiency economy 

   3. ตัวช้ีวัดตามเป้าหมาย 
   1) เศรษฐกิจของจังหวัดระยองมีการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง การเติบโตทางเศรษฐกิจ             

ของภาคอุตสาหกรรม ภาคการเกษตรกรรม ภาคการท่องเที่ยว ภาคพาณิชยกรรม เป็นไปอย่างสมดุล     
   2) ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี  มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  มีความความมั่นคงทาง

สังคมบนพื้นฐานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   
   3) ทรัพยากรธรรมชาติมีการใช้ประโยชน์อย่างสูงสุด  ทุกภาคส่วนด าเนินกิจกรรมที่เป็นมิตรต่อ

สิ่งแวดล้อม บนพื้นฐานการมีส่วนร่วม    
   4) เป็นศูนย์กลางด้านอุตสาหกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม มีการน านวัตกรรมมาใช้อย่าง

เหมาะสม  ควบคู่กับมีความพร้อมทางด้านโครงสร้างพื้นฐาน  
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   4.  ประเด็นการพัฒนาจังหวัด จ านวน 6 ประเด็น 
     ได้มีการทบทวน และปรับปรุงโดยผ่านความเห็นของทุกภาคส่วนโดยมอบหมายส่วน
ราชการ เป็นผู้รับผิดชอบ และบูรณาการตามประเด็นการพัฒนา ทั้ง   6 ประเด็นการพัฒนา  
  
ดังนี้ 
     ประเด็นการพัฒนาที่  1 : พัฒนาคุณภาพสินค้าและผลิตภัณฑ์ด้วยนวัตกรรม            
ด้านการเกษตร ประมง ปศุสัตว์ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล ควบคู่กับการพัฒนาไปสู่เกษตรอุตสาหกรรม      
และเพ่ือการท่องเที่ยว (Improving the quality with innovative of agricultural products, fishery 
products and livestock to meet international standards. Coupled with the development        
of agriculture, industry and tourism) 
     ประเด็นการพัฒนาที่   2 : พัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวให้ เติบโตควบคู่กับ          
ภาคการเกษตรและภาคอุตสาหกรรมอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน (Develop tourism potential to grow             
in tandem with agriculture and industry, quality and sustainability)     
     ประเด็นการพัฒนาที่ 3 : พัฒนาภาคอุตสาหกรรมเข้าสู่อุตสาหกรรมเชิงนิเวศน์  
สนับสนุนการด าเนินการที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม และการสร้างนวัตกรรมอย่างสร้างสรรค์ รองรับ        
ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก  (Promote the development of the industrial sector             
to the Eco Industry,  Support for CSR And creative Innovation to Eastern Economic Corridor 
(EEC) 
    ประเด็นการพัฒนาที่ 4 : อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และควบคุมการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ      
และสิ่งแวดล้อมบนพ้ืนฐานของการมีส่วนร่วม (Conservation and use of natural resources and the 
environment on the basis of participation)  

  ประเด็นการพัฒนาที่ 5 : เสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดี และการมีส่วนร่วมของประชาชน
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (Enhancing quality of life And the participation of citizens    
in accordance with the philosophy of sufficiency economy) 

  ประเด็นการพัฒนาที่  6  :  สร้ างความเข้มแข็ ง  และเ พ่ิมขีดความสามารถ                
ของภาคพาณิชยกรรม และภาคการบริการสู่การแข่งขันในระดับสากล (Strengthen and improve           
the ability of the commercial sector and the service sector to compete internationally) 

 
 โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

   1. ประเด็นการพัฒนาที่ 1 : พัฒนาคุณภาพสินค้าและผลิตภัณฑ์         
ด้วยนวัตกรรมด้านการเกษตร ประมง ปศุสัตว์ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล ควบคู่กับการ
พัฒนาไปสู่เกษตรอุตสาหกรรมและเพ่ือการท่องเที่ยว 
   จากการที่จังหวัดระยองมีสภาพภูมิประเทศและภูมิอากาศที่เหมาะสมต่อการท า
เกษตรกรรม ท าให้จังหวัดระยองมีพืชเศรษฐกิจที่ส าคัญจ านวนมาก และจากการมีชายฝั่งทะเลยาวประมาณ 
100 กิโลเมตรเศษ อาชีพประมงน้ าเค็มจึงเป็นอาชีพที่ส าคัญ  โดยมีสาขาด้านการเกษตร ประมงและปศุสัตว์   
ดังนี้ 
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  ด้านเกษตรกรรม อาชีพเกษตรกรรมเป็นอาชีพที่ส าคัญและเป็นอาชีพดั้งเดิม        
ของชาวจังหวัดระยอง  เนื่องจากจังหวัดระยองมีสภาพภูมิประเทศและภูมิอากาศที่เหมาะสมต่อการท า            
พืชเศรษฐกิจที่ส าคัญของจังหวัด ได้แก่ ยางพารา สับปะรด มันส าปะหลัง ข้าว ปาล์มน้ ามัน อ้อย ผลไม้ต่าง ๆ 
เช่น ทุเรียน เงาะ และมังคุด  เป็นต้น ปัจจุบันพื้นที่เกษตรกรรมมีแนวโน้มลดลงทุกปี   
  ด้านการประมง  จังหวัดระยองมีพ้ืนที่ชายฝั่งทะเลยาวประมาณ 100 กิโลเมตร  
การประกอบอาชีพประมง ซึ่งเป็นอาชีพที่ส าคัญ นอกจากการท าประมงประเภทอาหารสดแล้ว ยังมีการน ามา
ท าเป็นผลิตภัณฑ์ต่อเนื่อง เช่น อาหารทะเลแห้ง  เป็นต้น ทั้งนี้ ยังมีการท าประมงน้ าจืดด้วย เนื่องจากมี         
อ่างเก็บน้ าขนาดใหญ่ 5 อ่าง ปัจจุบันอาชีพประมงชายฝั่งหรือประมงเรือเล็กได้รับความเดือดร้อนมาก  
เนื่องจากสัตว์ทะเลเศรษฐกิจ เช่น กุ้ง หอย หมึก ปู ปลา มีน้อยลงและมีการแย่งชิงพ้ืนที่ประมง ประกอบกับ
พ้ืนที่ประมงเดิมมีการเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติ ท าให้ต้องออกหากินไกลขึ้น ต้นทุนสูงขึ้น   

  ด้านปศุสัตว์  จังหวัดระยองมีการเลี้ยงปศุสัตว์ควบคู่กับการท าไร่ ท าสวนผลไม้    
เช่น           โค กระบือ เป็ด ไก่ แพะ เป็นต้น   
  วัตถุประสงค์  :  ผลผลิตทางการเกษตร ประมงและปศุสัตว์ ได้รับการส่งเสริม    
และพัฒนาให้มีคุณภาพ และมีมูลค่าเพ่ิม ขยายโอกาสทางการตลาดไปสู่ภายในและภายนอกประเทศ และ
พัฒนาเป็นเกษตรอุตสาหกรรม และเกษตรท่องเที่ยว 
  แนวทางการพัฒนา  : 
     1) ส่งเสริมและพัฒนาการผลิตสินค้า/ผลิตภัณฑ์เกษตร ประมง และปศุสัตว์ให้มี
ความปลอดภัย  และคุณภาพได้มาตรฐาน  
     2) สร้างและขยายเครือข่ายการตลาด และช่องทางการจาหน่ายสินค้าเกษตร 
ประมง ปศุสัตว์และผลิตภัณฑ์ต่อเนื่อง  
     3) สนับสนุนการวิจัย พัฒนา และใช้นวัตกรรมในการผลิต แปรรูปสินค้า          
และผลิตภัณฑ์เพ่ือให้มีมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจ  
     4) เสริมสร้างความเข้มแข็งกลุ่ม/สหกรณ์/สถาบันเกษตรกร/บริษัทประชารั ฐ         
รักสามัคคี  
     5) ปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐาน และสิ่งอ านวยความสะดวกที่จ าเป็นเพ่ือให้การผลิต
ภาคเกษตร ประมง และปศุสัตว์ มีประสิทธิภาพมากขึ้น  
     6)’ส่ ง เ ส ริ ม ภ า ค ก า ร เ ก ษ ต ร  ใ ห้ มี ก า ร เ ชื่ อ ม โ ย ง ภ า ค ก า ร ท่ อ ง เ ที่ ย ว                      
และภาคอุตสาหกรรม 
     7) ฟ้ืนฟูทรัพยากรด้านการเกษตร ประมง และปศุสัตว์โดยการมีส่วนร่วมของทุก   
ภาคส่วน         
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  สรุปแผนงานโครงการจ าแนกตามประเด็นการพัฒนา ดังนี้ 
 

แผนงาน จ านวน
โครงการ 

จ านวน
กิจกรรม 

จ าแนกรายป ี
2562 2563 2564 2562-2564 

งบประมาณจังหวัด/กลุ่ม
จังหวัด 

8 38 149,093,000 113,702,500 70,898,000 333,693,500 

งบประมาณกระทรวง/
กรม 

21  830,500,000 728,000,000 130,000,000 1,688,500,000 

งบประมาณ อปท. 3  3,000,000 287,680,000 0 290,680,000 
งบประมาณเอกชน 3  4,621,270 4,200,000 4,200,000 13,021,270 
 35 38 987,214,270 1,133,582,500 2 205,098,000 2,325,894,770 

โดยมีแผนงาน จ านวน 6 แผนงาน 
แผนงานที่ 1 ส่งเสริมและพัฒนาการผลิตสินค้า/ผลิตภัณฑ์เกษตร ประมง และปศุสัตว์ให้มีความปลอดภัยและ 
คุณภาพได้มาตรฐาน 
 แผนงานที่ 2 สร้างและขยายเครือข่ายการตลาด และช่องทางการจ าหน่ายสินค้าเกษตร ประมง ปศุสัตว์         
และผลิตภัณฑ์ต่อเนื่อง  
แผนงานที่ 3 สนับสนุนการวิจัย พัฒนา และใช้นวัตกรรมในการผลิต แปรรูปสินค้า และผลิตภัณฑ์ 
แผนงานที่ 4 ปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน และสิ่งอ านวยความสะดวกท่ีจ าเป็นเพื่อให้การผลิตภาคเกษตร ประมง 
และปศุสัตว์  

แผนงานที่ 5 ส่งเสริมภาคการเกษตร ให้มีการเชื่อมโยงภาคการท่องเที่ยว และภาคอุตสาหกรรม 
แผนงานที่ 6 ฟ้ืนฟูทรัพยากรด้านการเกษตร ประมง และปศุสัตว์โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 
 

  2. ประเด็นการพัฒนาที่ 2 : พัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวให้เติบโตควบคู่              
กับภาคการเกษตรและอุตสาหกรรมอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน 
  

   จังหวัดระยองมิใช่ เป็นเมืองอุตสาหกรรม และเมืองเกษตรกรรมเท่านั้น แต่ยังเป็น          
เมืองท่องเที่ยวที่ส าคัญจังหวัดระยองมีทรัพยากรด้านการท่องเที่ยวที่ส าคัญ เช่น เกาะ ทะเล น้ าตก 
ศิลปวัฒนธรรม ในแต่ละปีจะมีนักท่องเที่ยวมาเยี่ยมเยือนในแต่ละปีเป็นจ านวนมาก และมีการเติบโต           
ของนักท่องเที่ยวอย่างก้าวกระโดด   
   การท่องเที่ยวของจังหวัดระยองในภาพรวมดีขึ้นทุกปี แต่ก็ยังได้รับผลกระทบจากปัจจัยต่างๆ        
ในบางช่วง เช่น ปัจจัยการชะลอตัวทางเศรษฐกิจและความเชื่อมั่น ปัญหาภายในจังหวัดเอง เช่น ปัญหามลพิษ
จากภาคอุตสาหกรรม แต่ถึงแม้จะมีปัจจัยต่างๆ เข้ามากระทบ แต่จ านวนนักท่องเที่ยวก็ยังคงเติบโตอยู่ที่
ประมาณ 10% ต่อปี จุดขายที่ส าคัญของการท่องเที่ยวจังหวัดระยอง  เช่น หาดทราย ทะเล  มีหาดทราย     
และชายฝั่ งทะเลที่สวยงามหลายแห่งอุทยาน–ปุาเขา สถานที่ที่ เป็นที่รู้จักกันดีคืออุทยานแห่งชาติ              
เขาแหลมหญ้า -เกาะเสม็ด และอุทยานแห่งชาติ เขาชะเมา -เขาวง จั งหวัดระยองมีความเกี่ยวพัน                  
กับประวัติศาสตร์ชาติไทยมาช้านาน ดังนั้น จึงมีสถานที่ทางประวัติศาสตร์จ านวนมาก เช่น วัดปุาประดู่ วัดลุ่มฯ 
อนุสาวรีย์สุนทรภู่ เป็นต้น นอกจากนั้น ยังมีการท่องเที่ยวเชิงการเกษตร/Homestay เช่น การท่องเที่ยว       
ชมสวนผลไม้  การล่องเรือชมหิ่งห้อยแม่น้ าประแสร์  แต่กระนั้นก็ตามภาคการท่องเที่ยวยังสามารถพัฒนา       
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ได้อีกมากจากทรัพยากรที่มีอยู่ โดยเฉพาะจากการเป็นเมืองเกษตรกรรมและเมืองอุตสาหกรรม ซึ่งสามารถ
เชื่อมโยงภาคการท่องเที่ยวได้อย่างลงตัว และสร้างความหลากหลายและแปลกใหม่ให้กับการท่องเที่ยว  
  วัตถุประสงค์  เป็นแหล่งสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว และสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับแหล่ง/
สถานที่ท่องเที่ยวของจังหวัดระยอง ทรัพยากรด้านการท่องเที่ยวได้รับการพัฒนา ฟ้ืนฟู และอนุรักษ์ให้คงอยู่      
ได้อย่างยั่งยืน   
  แนวทางการพัฒนา : 

 1) ฟ้ืนฟูแหล่งท่องเที่ยวเก่าและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวใหม่ รวมทั้งแหล่งท่องเที่ยวที่เกี่ยวเนื่อง
กับภาคการเกษตร ภาคอุตสาหกรรม และท่องเที่ยวชุมชน 

 2) พัฒนาสินค้า สร้างอัตลักษณ์และบริการด้านการท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐาน และหลากหลาย 
 3) พัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรด้านการท่องเที่ยวให้มีคุณภาพเพ่ือรองรับ

นักท่องเที่ยว 
 4) สร้างจิตส านึก/กระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน ผู้ประกอบการและนักท่องเที่ยวในการ

อนุรักษ์ทรัพยากรด้านการท่องเที่ยว 
 5) ส่งเสริมการตลาด การประชาสัมพันธ์  การจัดกิจกรรมด้านการท่องเที่ยว เพ่ือฟ้ืนฟู

ภาพลักษณ์และดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เพิ่มข้ึน  
 6) พัฒนาสิ่งอ านวยความสะดวกด้านการท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐาน 

 
สรุปแผนงานโครงการจ าแนกตามประเด็นการพัฒนา ดังนี้ 
 

แผนงาน จ านวน
โครงการ 

จ านวน
กิจกรรม 

จ าแนกรายปี 
2562 2563 2564 2562-2564 

งบประมาณจังหวัด/กลุ่ม
จังหวัด 

5 53 525,398,000 448,581,800 307,328,000 1,281,307,800 

งบประมาณกระทรวง/
กรม 

7  733,541,000 0 0 733,541,000 

งบประมาณ อปท. 16  865,484,000 252,000,000 199,000,000 1,316,484,000 
งบประมาณเอกชน 2  10,000,000 10,000,000 0 20,000,000 
 30 53 2,134,423,000 710,581,800 506,328,000 3,351,332,800 

โดยมีแผนงาน จ านวน 5 แผนงาน 
แผนงานที่ 1 ฟ้ืนฟูแหล่งท่องเที่ยวเก่าและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวใหม่  
แผนงานที่ 2 สร้างจิตส านึก/กระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน  
แผนงานที่ 3 ส่งเสริมการตลาด การประชาสัมพันธ์ ฟ้ืนฟูภาพลักษณ์ 
 แผนงานที่ 4 เสริมสร้างการปูองกันและรักษาความปลอดภัย 
 แผนงานที่ 5 พัฒนาสิ่งอ านวยความสะดวกด้านการท่องเที่ยว 
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  3 : พัฒนาภาคอุตสาหกรรมเข้าสู่อุตสาหกรรมเชิงนิเวศน์  สนับสนุนการ
ด าเนินการที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม และการสร้างนวัตกรรมอย่างสร้างสรรค์ รองรับ
ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก 

   การพัฒนาอุตสาหกรรมของจังหวัดระยองประสบความส าเร็จเชิง เศรษฐกิจ            
ในขณะเดียวกันได้เกิดปัญหามลพิษและผลกระทบต่อสุขภาพ สร้างความขัดแย้งระหว่างภาครัฐ เอกชน       
และชุมชนเพ่ิมขึ้นเรื่อยๆ เกิดกระแสต่อต้านและคัดค้านการพัฒนาพ้ืนที่ทั้งพ้ืนที่เดิมและพ้ืนที่ แม้ว่ารัฐบาลได้
เพ่ิมมาตรการสิ่งแวดล้อมท่ีเข้มงวดขึ้น   
   การพัฒนาพ้ืนที่จะประสบความส าเร็จได้ต้องค านึงถึงการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยมี
ความสมดุลของเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม  ซึ่งการพัฒนาพ้ืนที่ในลักษณะเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 
(Eco-Industrial town) เป็นรูปแบบของการพัฒนาอย่างยั่งยืนที่ประสบความส าเร็จในหลายๆ ประเทศ       
โดยกลมกลืนของอุตสาหกรรม ชุมชนและสิ่งแวดล้อมบริเวณรอบพื้นท่ีอุตสาหกรรม มีความเจริญเติบโตร่วมกัน
และเก้ือหนุนซึ่งกันและกันได้ท้ังปัจจุบันและอนาคต   
  วัตถุประสงค์ : จังหวัดระยองเป็นแหล่งอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ สามารถอยู่ร่วมกับ
ชุมชนได้อย่างสมดุลและยั่งยืน เป็นฐานอุตสาหกรรมที่มีความทันสมัยและได้มาตรฐาน 
 

    แนวทางการพัฒนา :  
    1) ส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการอุตสาหกรรมให้มีกระบวนการผลิตที่เป็นมิตรต่อ 
สิ่งแวดล้อม และสนับสนุนให้ผู้ประกอบการ เข้าสู่มาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อม และมีความรับผิดชอบต่อสังคม 
(Corporate Social Responsibility - CSR) ที่ถูกต้องน าไปสู่อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ  
    2) ผลิตและพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากร เพื่อตอบสนองการเข้าสู่การพัฒนา
เพ่ือ รองรับระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก Thailand 4.0 Super Cluster  
    3) เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนในรูปแบบที่มีความเหมาะสมกับพ้ืนที่
อุตสาหกรรม  
    4) พัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมขนาดกลาง
และ ขนาดย่อม (SMEs) เพ่ือเพ่ิมช่องทางการตลาด  
    5) ส่งเสริมนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัยเพ่ือยกระดับการผลิต 
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และผลิตภัณฑ์ชุมชนสู่มาตรฐานสากล 
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สรุปแผนงานโครงการจ าแนกตามประเด็นการพัฒนา ดังนี้ 
 

แผนงาน จ านวน
โครงการ 

จ านวน
กิจกรรม 

จ าแนกรายปี 
2562 2563 2564 2562-2564 

งบประมาณจังหวัด/กลุ่ม
จังหวัด 

6 21 285,403,000 283,403,000 271,661,000 840,467,000 

งบประมาณกระทรวง/
กรม 

6  132,500,000 19,500,000 19,500,000 171,500,000 

งบประมาณ อปท. 5  214,000,000 0 0 214,000,000 
งบประมาณเอกชน 1  800,000 0 0 800,000 
 18 21 632,703,000 302,903,000 291,161,000 1,226,767,000 

 
โดยมีแผนงาน จ านวน 5 แผนงาน 
แผนงานที่ 1 ส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการอุตสาหกรรมให้มีกระบวนการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  
แผนงานที่ 2 ผลิตและพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากร รองรับระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก  
Thailand 4.0  
แผนงานที่ 3 เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชน 
 แผนงานที่ 4 พัฒนาขีดความสามารถ ของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs)  
แผนงานที่ 5 ส่งเสริมนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัยเพ่ือยกระดับการผลิตผลิตภัณฑ์ อุตสาหกรรมและ
ผลิตภัณฑ์ชุมชน 
 
  4.’ประเด็นการพัฒนาที่ง4 :’อนุรักษ์งฟื้นฟูงเพิ่มการพัฒนาและควบคุมการใช้
ทรัพยากรธรรมชาติและรักษาสิ่งแวดล้อมบนพื้นฐานของการมีส่วนร่วม  
 

   ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมได้เป็นปัจจัยส าคัญที่มีผลกระทบต่อการพัฒนาของจังหวัดระยอง   
การแก้ไขปัญหาต่างๆ ทุกภาคส่วนจะต้องเข้ามาร่วมคิด ร่วมท า ร่วมแก้ปัญหา ร่วมมือ สนับสนุนช่วยเหลือ เกื้อกูล
ซึ่งกันและกัน ไม่ว่าด้วยวิธีใดก็ตาม ในอันจะน าไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนและอยู่ร่วมกันได้อย่างเป็นสุข 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นปัญหาส าคัญของจังหวัด โดยเฉพาะการเสื่อมโทรมและการใช้ทรัพยากร
อย่างสิ้นเปลืองและไม่ถูกวิธี ดังนั้น การด าเนินการต่างๆ เพ่ือเป็นการอนุรักษ์  ฟ้ืนฟูทรัพยากรต่างๆ จึงเป็น     
เรื่องส าคัญเป็นอย่างยิ่ง 
  

   วัตถุประสงค์  :  ทรัพยากรธรรมชาติได้รับการอนุรักษ์  ฟื้นฟู  มีการน ามาใช้อย่างคุ้มค่า 
และทุกภาคส่วนด าเนินกิจกรรมโดยค านึงถึงความปลอดภัยและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
 

   แนวทางการพัฒนา 
   1. เพ่ิมพ้ืนที่สีเขียว โดยการเพ่ิมพ้ืนที่ทั้งปุาบก ปุาชายเลน  โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน  

        2. อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และมีการใช้ประโยชน์อย่างเหมาะสม     
เกิดสมดุลต่อระบบนิเวศน์    

       3. อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู พัฒนาทรัพยากรน้ ารวมถึงการจัดการคุณภาพน้ าให้อยู่ในเกณฑ์
มาตรฐาน 
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      4.  สนับสนุนการจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายจากแหล่งก าเนิด รวมทั้งมีระบบ
การจัดการที่ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล   

     5. เสริมสร้างจิตส านึก ความรู้ ความเข้าใจ สร้างภาคเครือข่ายเพ่ือการมีส่วนร่วมในการ
ดูแล รักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในทุกภาคส่วน 

 6. ตั้งรับ ปรับตัวเพ่ือรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
 7. สนับสนุนการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

จากทุกภาคส่วน 
 

สรุปแผนงานโครงการจ าแนกตามประเด็นการพัฒนา ดังนี้ 
 

แผนงาน จ านวน
โครงการ 

จ านวน
กิจกรรม 

จ าแนกรายปี 
2562 2563 2564 2562-2564 

งบประมาณจังหวัด/กลุ่ม
จังหวัด 

9 49 191,944,500 208,904,000 193,249,500 594,098,000 

งบประมาณกระทรวง/
กรม 

40  388,250,000 379,125,000 13,745,000 781,120,000 

งบประมาณ อปท. 9  1,738,000,000 0 0 1,738,000,000 
งบประมาณเอกชน 3  29,000,000 0 0 29,000,000 
 61 49 2,347,194,500 588,029,000 206,994,500 3,142,218,000 

 
โดยมีแผนงาน จ านวน 5 แผนงาน 
แผนงานที่ 1 เพ่ิมพ้ืนที่สีเขียว โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน  
แผนงานที่ 2 อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และมีการใช้ประโยชน์อย่างเหมาะสม เกิดสมดุล
ต่อระบบนิเวศน์ แผนงานที่ 3 อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู พัฒนาทรัพยากรน้ าและจัดการคุณภาพน้ า 
 แผนงานที่ 4 สนับสนุนการจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย  
แผนงานที่ 5 เสริมสร้างจิตส านึก ความรู้ ความเข้าใจ สร้างภาคเครือข่าย 
 
 5. ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 :  เสริมสร้างมาตรฐานการด ารงชีวิตและการมีส่วนร่วม
ของประชาชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 เดิมชาวระยองส่วนใหญ่ประกอบอาชีพประมง และเกษตรกรรมต่อมา มีโรงงาน
อุตสาหกรรมเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว  แรงงานจากต่างจังหวัดหลั่งไหลเข้ามาในแต่ละปีเป็นจ านวนมาก ลักษณะ
ทางสังคมได้เปลี่ยนแปลงไปจากสังคมเกษตรกรรมไปสู่สังคมอุตสาหกรรม  สภาพสังคมและวัฒนธรรมของ
ชุมชนของจังหวัดระยอง มีการเปลี่ยนการประกอบอาชีพจากการท าเกษตรกรรม มาเป็นรับจ้างท างานใน
โรงงานอุตสาหกรรม ซึ่งสภาพเศรษฐกิจโดยทั่วไปดีขึ้น ประชาชนมีงานท ารายได้เพ่ิมขึ้น ค่าครองชีพเริ่มจะสูง 
สินค้ามีราคาแพง มีการอพยพโยกย้ายของคนในท้องถิ่นอ่ืนเข้ามาในชุมชนมาก  ซึ่งทั้งหลายนี้ย่อมจะส่งผล
กระทบต่อการด าเนินชีวิตของประชาชนในพื้นที่อย่างแน่นอน โดยเฉพาะบริเวณในเขตเมืองที่มีประชากรอยู่กัน
อย่างหนาแน่นและแออัดซึ่ง ท าให้ความต้องการบริการของรัฐ ทั้งทางด้านการศึกษา ด้านสาธารณสุขและ
ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการเพ่ิมมากขึ้น เกินกว่าความสามารถที่จะตอบสนองได้ทันกับความ
ต้องการ  เกิดปัญหาตามมาอีกมายมาย เช่น อาชญากรรม ยาเสพติด สาธารณูปโภค เป็นต้น 
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 จากสภาพสังคมท่ีเปลี่ยนไปกับปัญหาต่างๆ ที่เกิดข้ึน ดังนั้น การสร้างเสริมสังคมให้มีคุณธรรม
น าความรู้ในแง่มุมต่าง ๆ เพ่ือเสริมสร้างสังคมให้มีความรู้ มีคุณธรรม เพ่ือสร้างความยั่งยืนในการอยู่ร่วมกัน
ภายในชุมชนอย่างสมดุลมากที่สุด เพ่ือให้ประชาชนในชุมชนซึ่งรวมทั้งเด็กและเยาวชน ให้ตระหนักถึง
ความส าคัญของการศึกษา การเรียนรู้ในเรื่องต่าง ๆ ที่จ าเป็นต่อการใช้ชีวิต และการประกอบอาชีพ รวมทั้งการ
ด ารงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชด าริของพระบาทสมเด็จพระ เจ้าอยู่หัว      
จึงเป็นแนวทางท่ีจะสามารถแก้ไขปัญหาต่างๆ  เหล่านั้น   
 

  วัตถุประสงค์ : ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความมั่นคงในชีวิตและทรัพย์สิน ตามมาตรฐาน
ที่ก าหนด ภายใต้การน้อมน าแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ 
  แนวทางการพัฒนา :  

 1. เสริมสร้างความม่ันคง และความปลอดภัยจากการคุกคามต่างๆ ทั้งภายนอกภายใน 
 2. เสริมสร้างความเข้มแข็งสถาบันทางสังคม   
 3. ส่งเสริม สนับสนุนแนวทางการด ารงชีวิตตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
 4. สนับสนุนการสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจฐานรากชุมชน 
 5. พัฒนาระบบโครงสร้างและสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน เพ่ือการบริการประชาชนอย่างทั่วถึง

และมีประสิทธิภาพ   
 6. อนุรักษ์ สืบสาน ฟื้นฟูภูมิปัญญาท้องถิ่น ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรมดั้งเดิมให้คงอยู่ 
 7. เสริมสร้างมาตรฐานการด ารงชีวิตขั้นพ้ืนฐาน  และพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิตเพ่ือพร้อมรับ

การเปลี่ยนแปลง    
 

สรุปแผนงานโครงการจ าแนกตามประเด็นการพัฒนา ดังนี้ 
 

แผนงาน จ านวน
โครงการ 

จ านวน
กิจกรรม 

จ าแนกรายป ี
2562 2563 2564 2562-2564 

งบประมาณจังหวดั/กลุ่ม
จังหวัด 

19 270 889,593,450 694,233,450 2 297,963,100 1,881,790,000 

งบประมาณกระทรวง/กรม 63  1,415,020,900 1,010,192,200 0 2,425,213,100 
งบประมาณ อปท. 12  710,810,800 1,338,524,500 306,254,000 2,355,589,300 
งบประมาณเอกชน 0  0 0 0 0 
 94 270 3,015,425,150 3,042,950,150 0 604,217,100 6,662,592,400 

 
โดยมีแผนงาน จ านวน 5 แผนงาน 
แผนงานที่ 1 เสริมสร้างความมั่นคง และความปลอดภัยจากการคุกคาม  
แผนงานที่ 2 ส่งเสริม สนับสนุนแนวทางการด ารงชีวิตตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
แผนงานที่ 3 พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน  
แผนงานที่ 4 อนุรักษ์ ฟ้ืนฟูภูมิปัญญาท้องถิ่น ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม  
แผนงานที่ 5 เสริมสร้างมาตรฐานการด ารงชีวิตขั้นพ้ืนฐาน และพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิตเพ่ือพร้อมรับการ
เปลี่ยนแปลง 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 : สร้างความเข้มแข็ง และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน        
ภาคพาณิชยกรรม และภาคบริการสู่สากล 
  จั งหวัดระยองและพ้ืนที่ ใกล้ เคียงจะมีการเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจ สั งคม               
และสิ่งแวดล้อม จากเหตุการณ์และนโยบายส าคัญ เช่น การเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน โครงการพัฒนา
ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก  การลงทุนด้านโครงสร้างพ้ืนฐานของรัฐบาล  เช่น  โครงการก่อสร้าง
ทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองพัทยา มาบตาพุด   โครงการรถไฟรางคู่ทางมาตรฐานช่วงหนองคาย – มาบตาพุด    
โครงการรถไฟความเร็วสูง กรุงเทพ พัทยา ระยอง โครงการพัฒนาสนามบินอู่ตะเภา โครงการพัฒนาท่าเรือ
อุตสาหกรรมมาบตาพุด ระยะที่ 3  ตลอดจนนโยบายจังหวัดระยองการเป็น MICE CITY (การจัดประชุม
นานาชาติการท่องเที่ยวเพ่ือเป็นรางวัลและการจัดนิทรรศการ (Meeting, Incentive, Convention             
and Exhibition)  จึงเป็นประเด็นที่ทุกฝุายที่จะต้องเร่งรัดด าเนินการทั้งชิงรุกและเชิงรับ เพ่ือรองรับการ
ด าเนินการดังกล่าว   
 

  วัตถุประสงค์  :    ภาคพาณิชยกรรม และภาคบริการได้รับการส่งเสริมให้มีศักยภาพอย่าง
ต่อเนื่อง และมีความสามารถในการเข้าสู่การแข่งขันในระดับสากล 
  แนวทางการพัฒนา 
  1 .ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพสินค้าและบริการของจังหวัดให้มีนวัตกรรมและความทันสมัย    
สู่ระดับสากล  
  2. ส่งเสริมสถานประกอบการ/สถานบริการ ให้มีมาตรฐานสากล   
   3. ส่งเสริมการผลิตบุคลากร และพัฒนาบุคลากรในสถานประกอบการ/สถานบริการ  
    4. พัฒนาสาธารณูปโภค  และโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการพัฒนา และความต้องการ
อย่างมีประสิทธิภาพ  
  5. พัฒนาเทคโนโลยี ระบบสารสนเทศ  ฐานข้อมูล ที่สามารถน าไปใช้ให้เกิดประโยชน์และ
เป็นข้อมูลในการตัดสินใจของผู้ประกอบการ  
 
สรุปแผนงานโครงการจ าแนกตามประเด็นการพัฒนา ดังนี้ 
 

แผนงาน จ านวน
โครงการ 

จ านวน
กิจกรรม 

จ าแนกรายป ี
2562 2563 2564 2562-2564 

งบประมาณจังหวดั/กลุ่ม
จังหวัด 

5 22 76,569,000 79,569,000 107,569,000 263,707,000 

งบประมาณกระทรวง/กรม 25  10,220,427,300 3,969,444,000 1,032,055,100 15,221,926,400 
งบประมาณ อปท. 1  56,197,000 0 0 56,197,000 
งบประมาณเอกชน 0  0 0 0 0 
 31 22 10,353,193,300 4,049,013,000 1,139,624,100 15,541,830,400 

 
โดยมีแผนงาน จ านวน 5 แผนงาน 
แผนงานที่ 1 เสริมสร้างความมั่นคง และความปลอดภัยจากการคุกคาม  
แผนงานที่ 2 ส่งเสริม สนับสนุนแนวทางการด ารงชีวิตตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
แผนงานที่ 3 พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน  
แผนงานที่ 4 อนุรักษ์ ฟ้ืนฟูภูมิปัญญาท้องถิ่น ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม  
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แผนงานที่ 5 เสริมสร้างมาตรฐานการด ารงชีวิตขั้นพ้ืนฐาน และพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิตเพ่ือพร้อมรับการ
เปลี่ยนแปลง 
 

แผนงาน จ านวน
โครงการ 

จ านวน
กิจกรรม 

จ าแนกรายป ี
2562 2563 2564 2562-2564 

ค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงาน จังหวัด 
แบบบูรณาการ 

1 1 9,000,000 9,000,000 9,000,000 27,000,000 

 
 ข้อเสนอแนะ 

1. นายประจวบ จ าเนียรศรี : เสนอแนะให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านการเกษตร            
จัดตั้งงบประมาณด้านการท าเกษตรแปลงใหญ่ การเพ่ิมคุณภาพเรื่องปัจจัยการผลิต เพ่ือให้การผลิตมีคุณภาพ              
ซึ่งปัจจุบันได้มีการด าเนินการ และมีคณะกรรมการขับเคลื่อนอยู่แล้ว แต่ขาดแคลนงบประมาณหมุนเวียนใน
การสนับสนุนการด าเนินการ 

2. ประธานฯ  ’:’ให้ ส านั ก งานเกษตรจั งหวั ดระยอง  และหน่ วยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ ง               
ด้านการเกษตรรวมทั้งด้านอ่ืนๆ เช่น การประมง ปศุสัตว์ โดยส ารวจปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน        
โดยประสานหน่วยงานต่างๆ เช่น อ าเภอและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในพ้ืนที่ว่ามีความต้องการและอยาก
ได้รับการสนับสนุนเรื่องใดบ้าง โดยเสนอเป็นแผนงาน/โครงการ เพ่ือขอรับการสนับสนุนงบประมาณต่อไป 

3. คุณสุธีรา ผ่องใส’:’ประเด็นการพัฒนาด้านการท่องเที่ยว อยากให้มีการสนับสนุนการ
ท่องเที่ยวชุมชน การสร้างเครือข่ายด้านการท่องเที่ยว โดยให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องขอรับการสนับสนุน
งบประมาณ เพ่ือขับเคลื่อนการด าเนินการด้วย 

4. ผู้แทนส านักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดระยอง :’มีองค์กรด้านการท่องเที่ยวชุมชน      
เพ่ือหน่วยงานที่ขับเคลื่อนด้านนี้อยู่แล้ว โดยได้รับงบประมาณในการส่งเสริมการให้ความรู้เรื่องท่องเที่ยวชุมชน        
ซึ่งเป็นกลไกส าคัญในการขับเคลื่อนงานดังกล่าว โดยได้รับงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการของจังหวัด 

5. ประธานสภาอุตสาหกรรม : เสนอให้มีการติดตามและประเมินผลการด าเนินโครงการ/
กิจกรรม โดยมีการลงพ้ืนที่ตรวจติดตามและประเมินผล การด าเนินโครงการ 

6. นายรุ่งโรจน์ เฉลาฉายแสง : อยากให้จังหวัดระยองก าหนดมาตรฐานในการก่อสร้างถนน
หนทางให้มีมาตรฐาน เพ่ือให้การก่อสร้างปรับปรุงถนนมีความเป็นมาตรฐานเดียวกัน  

7. ประธานฯ : ให้ฝุายเลขาฯ แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการก าหนดมาตรฐานการก่อสร้าง
ปรับปรุงถนน เช่น ส านักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดระยอง แขวงทางหลวงชนบทระยอง องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ก าหนดมาตรฐานด้านการก่อสร้างปรับปรุงถนน เพ่ือให้หน่วยงานที่ได้รับงบประมาณใช้            
เป็นมาตรฐานในการก่อสร้างปรับปรุงต่อไป 

8. นายสุรศักดิ์ วงษ์เหม’:’เสนอแนะให้เพ่ิมเติมโครงการด้านการพัฒนาคน ด้านสังคม            
ในแผนพัฒนาจังหวัด ให้มากขึ้น 
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 มติที่ประชุม : เห็นชอบแผนพัฒนาจังหวัดระยอง พ.ศ.2561-2564 ตามที่ฝุายเลขาฯ 
น าเสนอ และมอบหมาย ดังนี้ 

1. มอบหมายเจ้าภาพประเด็นการพัฒนาทุกประเด็น จัดประชุมหารือหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องให้ครบทุกฝุาย ส ารวจปัญหาความเดือดร้อนและความต้องการของประชาชน โดยประสานหน่วยงาน
ต่างๆ เช่น อ าเภอ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพ้ืนที่ว่ามีความเดือดร้อนและต้องการและอยากได้รับการ
สนับสนุนเรื่องใดบ้าง โดยเสนอเป็นแผนงาน/โครงการ เพ่ือขอรับการสนับสนุนงบประมาณต่อไป 

2. มอบหมายส านักงานจังหวัดระยอง ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการก าหนด
มาตรฐานการก่อสร้างปรับปรุงถนน เช่น ส านักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดระยอง แขวงทางหลวงชนบท
ระยอง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ก าหนดมาตรฐานด้านการก่อสร้างปรับปรุงถนน เพ่ือให้หน่วยงานที่ได้รับ
งบประมาณใช้เป็นมาตรฐานในการก่อสร้างปรับปรุงต่อไป 

 
ระเบียบวาระที่ 4.3 ขอความเห็นชอบแผนปฏิบัติราชการจังหวัด ปีงบประมาณ 2562  
 

      ฝ่ายเลขานุการ น าเสนอ 
 

  งบประมาณก าหนดสัดส่วนการจัดสรรงบประมาณของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด      
มีองค์ประกอบในการจัดสรร ดังนี้ 
  1) จัดสรรตามจ านวนประชากรของแต่ละจังหวัด (ร้อยละ 25) 
  2) จัดสรรเฉลี่ยเท่ากันทุกจังหวัด (ร้อยละ 25 จากเดิมร้อยละ 20) 
  3) จัดสรรตามสัดส่วนคนจนในแต่ละจังหวัด (ร้อยละ 10 เป็นเกณฑ์ใหม่) 
  4) จัดสรรผกผันตามรายได้ต่อครัวเรือน (ร้อยละ 25 จากเดิมร้อยละ 40) 
  5) จัดสรรตามผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (GPP) (ร้อยละ 10 จากเดิมร้อยละ 5) 
  6) จัดสรรตามประสิทธิภาพการบริหารงบประมาณของจังหวัด (ร้อยละ 5) 
 

  ทั้งนี้ ส านักงบประมาณให้จังหวัดเสนอ 2 เท่าของวงเงินงบประมาณปี 2561  
(298.4 x 2)   โดยแผนปฏิบัติราชการจังหวัดระยองปีงบประมาณ พ.ศ.2562 จ านวน 35 โครงการ     
วงเงิน 753,870,900 บาท ประกอบด้วย 6 ประเด็นการพัฒนา  ประกอบด้วย 
    1) ประเด็นการพัฒนาที่ 1 : พัฒนาคุณภาพสินค้าและผลิตภัณฑ์ด้วยนวัตกรรมด้าน
การเกษตร ประมง  ปศุสัตว์ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล ควบคู่กับการพัฒนาไปสู่เกษตรอุตสาหกรรมและเพื่อการ
ท่องเที่ยว  

    2) ประเด็นการพัฒนาที่  2 :  พัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวให้เติบโตควบคู่กับ             
ภาคการเกษตรและอุตสาหกรรมอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน  
  3) ประเด็นการพัฒนาที่ 3 :  พัฒนาภาคอุตสาหกรรมเข้าสู่อุตสาหกรรมเชิงนิเวศน์  
สนับสนุนการด าเนินการที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม และการสร้างนวัตกรรมอย่างสร้างสรรค์ รองรับระเบียงเศรษฐกิจ
พิเศษภาคตะวันออก  
  4) ประเด็นการพัฒนาที่ 4 : อนุรักษ์ ฟื้นฟู เพิ่มการพัฒนาและควบคุมการใช้
ทรัพยากรธรรมชาติและรักษาสิ่งแวดล้อมบนพื้นฐานของการมีส่วนร่วม  
  5) ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 :   เสริมสร้างมาตรฐานการด ารงชีวิต และการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  



รายการการประชุม ก.บ.จ. ครั้งที่ 1/2561 (ครั้งที่ 3 ปีงบประมาณ พ.ศ.2561)      27 
 

   6) ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 : สร้างความเข้มแข็ง และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
ภาคพาณิชยกรรม และภาคบริการสู่สากล  
   โดยแยกตามประเด็นการพัฒนา ดังนี้ 

ประเด็นการพัฒนาจังหวัด 
งบจังหวัด งบกรม 

กิจกรรม วงเงิน โครงการ วงเงิน 

ประเด็นการพัฒนาจังหวัดที่ 1 8 51,496,000 - - 

ประเด็นการพัฒนาจังหวัดที่ 2 9 60,548,000 6 628,541,000 

ประเด็นการพัฒนาจังหวัดที่ 3 3 21,405,000 - - 

ประเด็นการพัฒนาจังหวัดที่ 4 10 56,605,700 1 379,000,000 

ประเด็นการพัฒนาจังหวัดที่ 5 69 420,213,600 3 291,929,400 

ประเด็นการพัฒนาจังหวัดที่ 6 3 8,750,000 21 3,755,40,000 

รวม 102 619,018,300 31 5,055,010,400 

 
 

   มติที่ประชุม : เห็นชอบตามที่ฝุายเลขาฯ น าเสนอ และมีมติให้ด าเนินการ ดังนี้ 
 

1. เห็นชอบแผนงาน/โครงการ ตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของจังหวัด 
2. ส าหรับหน่วยงานที่จะเสนอแผนงาน/โครงการเพ่ิมเติม หรือมีการปรับปรุงแก้ไข

รายละเอียดแผนงาน/โครงการ โดยเฉพาะงบกระทรวง/กรม ให้แจ้งฝุายเลขาฯ ได้โดยด่วน เพ่ือให้แผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปีของจังหวัดระยอง มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์ในการพัฒนาจังหวัดต่อไป 

 

ระเบียบวาระที่  5     เร่ือง อื่นๆ 
   ประธานฯ :’เชิญชวนทุกส่วนราชการและภาคส่วนต่างๆ ร่วมโครงการประชุม              
เชิงปฏิบัติการ “ถอดรหัสการพัฒนาระยองอย่างยั่งยืน (4DNA)” ในวันที่ 15 มกราคม 2561 เวลา 08.30 
น. เป็นต้นไป ณ โรงแรมโกลเด้นซิตี้ อ าเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้จังหวัดระยองมี
แนวทางการพัฒนาเมืองและชุมชนอย่างชัดเจนบนพ้ืนฐานอัตลักษณ์ของแต่ละพ้ืนที่ ทั้ง 8 อ าเภอ ซึ่งเป็นการ
ตอบสนองแนวคิดและนโยบายของรัฐบาลในเรื่อง “ไทยแลนด์ 4.0” ผ่านการบูรณาการระดมความคิดเห็นจาก
ทุกภาคส่วนในจังหวัดระยอง และเน้นย้ าให้นายอ าเภอเข้าร่วมการประชุมด้วยตัวเอง 
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  เลิกประชุมเวลา ๑๖.๓๐ น. 
 

 
 

ลงชื่อ     อนงค์พร อารีกุล    ผูบ้ันทึกฯ  
         (นางสาวอนงค์พร อารีกุล) 
      พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน  
        

ลงชื่อ     จีรวัสส์ เปรมดิษฐ์     ผู้ตรวจรายงานการประชุมฯ 
         (นายจีรวสัส์ เปรมดิษฐ)์ 
 นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 
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