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รายงานการประชุม 
คณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) 
ครั้งที่ 1/๒๕62 (ครั้งที่ 3 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562) 

วันที่ 24 มกราคม 2562  เวลา 13.30 น. 
ณ ห้องศรีสมุทโภคไชย ชัน้ 4  ศาลากลางจังหวดัระยอง 

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

กรรมการผูร้่วมประชุม 
1. นายธีรวัฒน ์ สุดสุข   แทน ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง                 ประธานฯ 
2. นายชัชชัย  เอ้ือญาติอภิมิตร แทน รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง 
3. นางภัทรชนันท์  ผ่องผาด  แทน ปลัดจังหวัดระยอง 
4. นางวนิดา  สมบัติศรี   แทน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดระยอง 
5. นายวิวัฒนช์ัย  หนูทอง   รักษาราชการแทน เกษตรและสหกรณ์จังหวัดระยอง 
6. นางคนึงนิจ  ทยายุทธ   แทน อุตสาหกรรมจังหวัดระยอง 
7. นางวรัญญา  ถนอมพันธุ์  พาณิชย์จังหวัดระยอง 
8. นางจินตนา  รักสุจริตวงศ์   คลังจังหวัดระยอง 
9. นางสาวกรจิรัฏฐ์  พงจันทร์ศธร แรงงานจังหวัดระยอง 
10. นางดารารัตน์  แก้วสลับสี  พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดระยอง 
11. นางสาวทิพย์อาภา  ยลธรรม์ธรรม ผู้อ านวยการส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
      จังหวัดระยอง 
12. นางจุฑารัตน์  ขาวคม   แทน ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดระยอง 
13. นางศุภดี  วิถีธรรมศักดิ์   วัฒนธรรมจังหวัดระยอง 
๑4. นางอุษา  เพ็งแก้ว   แทน เกษตรจังหวัดระยอง 
15. นายสะอาด  พุทธิจักษ์   แทน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง 
16. นายฉัตรนุชัย  สมบัติศรี  แทน นายกเทศมนตรีนครระยอง 
17. นายสุเมธ  คณทา    แทน นายกเทศมนตรีเมืองมาบตาพุด 
18. นายชาญวัฒน์  เกตุสวสัดิ์วงศ์ แทน นายกเทศมนตรีต าบลเนินพระ 
19. นายไพฑูรย์  อรชร   ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค สาขาระยอง  
20. นายวรพจน์  สิทธิไกรพงษ์ แทน ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดระยอง 
21. นายอุทิศ  ลิ่มสกุล   ผู้อ านวยการ ททท. ส านักงานระยอง 
22. นายภิรมย์ อันล้ าเลิศ   แทน ผู้อ านวยการส านักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด 
23. นายนพดล  ตั้งทรงเจริญ  ประธานหอการค้าจังหวัดระยอง 
24. นายสุรพล  สุทธจินดา   ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง 
25. นายไพโรจน์  ปิติพันธรัตน์ แทน นายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดระยอง 
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26. นายพิจนันท์  ประดับ   แทน รองประธานคณะกรรมการธรรมาภิบาล จังหวัดระยอง 
27. นายสุรศักดิ์  วงษ์เหม   ผู้แทนภูมิปัญญาด้านการมีส่วนร่วม 
28. นายรุ่งโรจน์  เฉลาฉายแสง ผู้แทนภูมิปัญญาด้านด้านสิ่งแวดล้อม  
29. นางสุธีรา  ผ่องใส    ผู้แทนภาคประชาสังคม 
30. นายประจวบ  จ าเนียรศรี  ผู้แทนภาคประชาสังคม 
31. นายสมเกียรติ  พูลสุขเสริม หัวหน้าส านักงานจังหวัดระยอง  เลขานุการฯ 
 

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

ผู้เข้าร่วมประชุม 
1. นายมงคล  ศุภนัตร์   แขวงทางหลวงชนบทระยอง 
2. นายเสกสรร  ทรัพย์เจริญ  โครงการชลประทานระยอง 
3. นายภุชงค์  สฤษฎีชัยกุล   ส านักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ ๑  
4. นายจีรวัสส ์ เปรมดิษฐ์   ส านักงานจังหวัดระยอง 
5. นายศรัณย์  เพชรพันธ์   ส านักงานจังหวัดระยอง 
6. นางสาวอนงค์พร  อารีกุล  ส านักงานจังหวัดระยอง 
7. นางสาวนพวรรณ  ชมชื่นมีกุล ส านักงานจังหวัดระยอง 
 
เร่ิมประชุมเวลา 13.45 น. 
 เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว นายธีรวัฒน์  สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ได้รับมอบหมาย
จากผู้ว่าราชการจังหวัดระยองเป็นประธานในการประชุมฯ กล่าวเปิดการประชุมและด าเนินการประชุมตาม
ระเบียบวาระ มีดังนี้ 

 

 

 

 

 



รายงานการประชุม ก.บ.จ. ครั้งท่ี 1/2562 (ครั้งท่ี 3 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562)                                               3 

ระเบียบวาระที่  ๑  เร่ือง ประธานแจ้งใหท้ี่ประชุมทราบ 
   จังหวัดระยองได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) เพ่ือ
ท าหน้าทีใ่นการวางแนวทางปฏิบัติและอ านวยการให้การบริหารงานจังหวัดเป็นไปตามหลักการ นโยบาย และ
ระเบียบตามท่ีคณะกรรมการนโยบายการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.น.จ.) ก าหนด 
   จังหวัดระยองได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
จ านวน 23 โครงการ 58 กิจกรรม วงเงินรวม 370,660,100 บาท (สามร้อยเจ็ดสิบล้านหกแสนหกหมื่นหนึ่ง
ร้อยบาทถ้วน) ซึ่งจังหวัดระยองได้อนุมัติและมอบอ านาจให้ส่วนราชการและอ าเภอด าเนินโครงการทั้งหมด
เรียบร้อยแล้ว ปรากฏว่า มีส่วนราชการ/หน่วยงานขอเปลี่ยนแปลงวิธีการด าเนินโครงการฯ เพ่ือให้การด าเนิน
โครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายฯ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด และผล
จากการด าเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการฯ พบว่า มีวงเงินเหลือจ่ายจ านวนหนึ่ง สามารถน ามาจัดสรร
ด าเนินโครงการใหม่เพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในระดับพ้ืนที่และเพ่ือขับเคลื่อนการพัฒนา
ยุทธศาสตร์ของจังหวัดระยองได้ ซึ่งเป็นอ านาจการพิจารณาของคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณา
การ (ก.บ.จ.) 
   ในการนี้ จังหวัดระยองจึงได้เชิญคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ 
(ก.บ.จ.)เข้าร่วมประชุมครั้งที่ 1/๒๕62 (ครั้งที่ 3 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562) รวมถึง มีระเบียบวาระการ
ประชุมเรื่องอ่ืน ๆ ที่จะรายงานให้คณะกรรมการฯ ทราบด้วย 
   มติที่ประชุม : รับทราบตามที่ประธานฯ แจ้งให้ทราบ 
 
ระเบียบวาระที่  ๒ เร่ือง รับรองรายงานการประชุม 

  ตามที่จังหวัดระยองได้เชิญประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ 
(ก.บ.จ.) ครั้งที่ 8/๒๕61 (ครั้งที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562) เมื่อวันจันทร์ที่ 17 ธันวาคม 2561 เวลา 
13.30 น. ส านักงานจังหวัดระยองในฐานะฝ่ายเลขานุการฯ ได้จัดท าสรุปรายงานการประชุมฯ จ านวน 19 
หน้า และได้แจ้งเวียนให้คณะกรรมการฯ แล้วตามหนังสือจังหวัดระยอง ด่วนที่สุด ที่ รย 0017.2/ว 587 ลง
วันที่ 20 ธันวาคม 2561 เพ่ือให้คณะกรรมการฯ ได้ตรวจสอบและรับรองรายงานการประชุมฯ ดังกล่าว 
รวมถึง ได้น าเรียนไว้ในเว็บไซต์จังหวัดระยองด้วยแล้ว 

 
รายงานการประชุม ก.บ.จ.  

ครั้งที่ 8/2561 (ครั้งที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562) 

  มติที่ประชุม : รับรองรายงานการประชุมฯ 
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ระเบียบวาระที่  ๓   เร่ือง เพ่ือทราบ 

    3.1 มาตรการด้านการงบประมาณเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติและแผน
แม่บทประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
     (ส านักงานคลังจังหวัดระยอง) 
     3.1.1. พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 : ตามที่พระราชบัญญัติ
วิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 มีผลใช้บังคับ ท าให้งบประมาณของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ ที่ได้รับอนุมัติ
จากกระทรวงการคลัง ให้กันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีหรือขยายระยะเวลาเบิกจ่ายเงิน และยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน
ภายในวันที่ 30 กันยายน 2562 จะถูกพับไปโดยผลของกฎหมาย ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด   
ที่ กค 0402.5/ว 124 ลงวันที ่15 พฤศจิกายน 2561 
     3.1.2 มติคณะรัฐมนตรี เม่ือวันที่ 13 ธันวาคม 2561 เห็นชอบมาตรการด้าน
การงบประมาณเพ่ือการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บท โดยให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และ
หน่วยงานอื่นของรัฐทราบและถือปฏิบัติตามที่ส านักงบประมาณเสนอ โดยมีสาระส าคัญนี้ 
      1) เป้าหมายการใช้จ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ได้ก าหนด
เป้าหมายการใช้จ่ายงบประมาณเป็นรายไตรมาสและมาตรการด้านการงบประมาณเพ่ือการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บท ดังนี้ 

งบรายจ่าย 
เป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (ไม่รวมงบกลาง) 
รวม ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 

ภาพรวม 100% 32% 54% 77% 100% 
รายจ่ายประจ า 100% 36% 57% 80% 100% 
รายจ่ายลงทุน 100% 20% 45% 65% 100% 

     2) มาตรการด้านการงบประมาณเพื่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บท  
      2.1) ให้พิจารณาแผนงาน โครงการ ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 หากปรากฏว่า แผนงาน โครงการ ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณไว้แล้ว 
มีความสอดคล้องกับแผนแม่บทขอให้เร่งด าเนินการให้เป็นไปตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่าย
งบประมาณต่อไป กรณีท่ีแผนงาน โครงการ มีความสอดคล้องกับแผนแม่บท แต่ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ 
ขอให้พิจารณาปรับแผนการใช้จ่ายงบประมาณ โดยโอนเปลี่ยนแปลงจากรายการที่มีล าดับความส าคัญน้อยกว่า
และไม่อยู่ในแผนแม่บทภายในแผนงานเดียวกันไปด าเนินการตามแผนแม่บทต่อไป 
      2.2) ให้พิจารณาทบทวนรายการงบประมาณท่ีได้รับอนุมัติให้กันเงินไว้เบิก
เหลื่อมปี โดยยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน และงบประมาณรายการดังกล่าวถูกพับไปเมื่อพระราชบัญญัติวิธีการ
งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  2561 ประกาศใช้บังคับ หากยังมีความจ าเป็นที่ต้อง
ด าเนินการต่อไป และมีความพร้อมที่จะใช้จ่ายหรือก่อหนี้ผูกพันได้ทันภายในไตรมาสที่ 2 ของปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 ขอให้พิจารณาปรับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 โดยโอนเปลี่ยนแปลงรายการที่มีความส าคัญน้อยกว่าและไม่อยู่ในแผนแม่บทภายในแผนงาน
เดียวกันไปด าเนินการ 
         การโอนเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ           
พ.ศ. 2562 เพ่ือไปด าเนินการรายการที่ได้รับอนุมัติให้กันไว้เบิกเหลื่อมปีโดยยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน และ
งบประมาณถูกพับไป ให้ด าเนินการเฉพาะกรณีที่วัตถุประสงค์ของแผนงานที่ถูกพับไป และวัตถุประสงค์ของ
แผนงานในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ที่มีความสอดคล้องกัน 



รายงานการประชุม ก.บ.จ. ครั้งท่ี 1/2562 (ครั้งท่ี 3 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562)                                               5 

       2.3) เพ่ือให้การใช้จ่ายงบประมาณส าหรับรายการก่อหนี้ ผูกพันข้าม
ปีงบประมาณ รายการใหม่ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ 
สามารถด าเนินการก่อหนี้ผูกพันได้ตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ สอดคล้องกับการใช้
จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  2562 และสนับสนุนการขับเคลื่อนแผนแม่บทตาม
ยุทธศาสตร์ชาติ เมื่อพิจารณาความสอดคล้องแล้ว กรณีรายการที่ก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ เป็นรายการ
ครุภัณฑ์ ที่ดินหรือสิ่งก่อสร้าง  ให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอ่ืนของรัฐ ที่ได้รับผลการจัดซื้อจัด
จ้างแล้ว เร่งเสนอผลการจัดซื้อจัดจ้างให้ส านักงบประมาณเพ่ือพิจารณาความเหมาะสมของราคาเพ่ือเร่ง
ด าเนินการท าสัญญาก่อหนี้ผูกพันต่อไป 
     3.1.3. คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ : ตามท่ีคณะกรรมการวินิจฉัยฯ ได้พิจารณาเห็นว่าเพ่ือให้การจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของ
หน่วยงานของรัฐ โดยให้หน่วยงานของรัฐที่ได้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างจากเงินงบประมาณปีที่ผ่านมาจนได้ตัวผู้ชนะ
หรือผู้ได้รับคัดเลือกแล้ว แต่ไม่สามารถลงนามในสัญญาหรือข้อตกลงได้ เนื่องจากงบประมาณถูกพับไป ให้ปฏิบัติ 
ตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 
0405.2/ว 1 ลงวันที่ 2 มกราคม 2562 

  มติที่ประชุม : รับทราบตามทีส่ านักงานคลังจังหวัดระยองน าเสนอ 

    3.2 การด าเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณของ
จังหวัดและกลุ่มจังหวัดในพื้นที่ที่ต้องได้รับการอนุมัติ/อนุญาต 
     (ส านักงานจังหวัดระยอง) 
     กระทรวงมหาดไทยได้แจ้งเวียนหนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดและ
หัวหน้ากลุ่มจังหวัดทุกกลุ่มจังหวัด ด่วนที่สุด ที่ มท 0212.2/ว 7540 ลงวันที่ 21 ธันวาคม 2561 โดยได้
แจ้งว่า คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2561 ได้เห็นชอบแนวทางที่กระทรวงมหาดไทยเสนอ กล่าวคือ 
เมื่อจังหวัด/กลุ่มจังหวัดได้ก าหนดโครงการไว้ในแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัดแล้ว ซึ่งโครงการนั้น ต้อง
ด าเนินการในพ้ืนที่ที่ต้องได้รับการขออนุมัติ/อนุญาต ให้ใช้พ้ืนที่จากส่วนราชการ ให้ส่วนราชการผู้มีอ านาจ
อนุมัติ/อนุญาต เร่งพิจารณาให้เสร็จสิ้นภายใน 1 ปี นับแต่วันที่ได้รับค าขออนุญาต ทั้งนี้ ประเด็นเรื่องพ้ืนที่
ด าเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด นอกจากกรณีตามมติคณะรัฐมนตรี
ข้างต้นแล้ว ยังมีแนวทางปฏิบัติอีก 2 ประเภท ซึ่งจังหวัด/กลุ่มจังหวัดจะต้องด าเนินการให้ถูกต้อง คือ  
     (1) การใช้ที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินจะต้องปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการดูแลรักษาและคุ้มครองป้องกันที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินส าหรับ
พลเมืองใช้ร่วมกัน พ.ศ. 2553 ข้อ 7 
     (2) การด าเนินโครงการในที่ดินของเอกชน จะต้องปฏิบัติตามหลักการและ
แนวทางปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2550 
     เพ่ือให้การด าเนินการข้างต้นเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ กระทรวงมหาดไทยจึงให้
จังหวัด/กลุ่มจังหวัด ด าเนินการ ดังนี้ 
     (1) แจ้งส่วนราชการที่เกี่ยวข้องทราบ และถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์/แนวทางการ
ขอใช้พ้ืนที่/ที่ดิน ดังกล่าว รวมทั้งปฏิบัติตามระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด 
     (2) ปฏิบัติตามนโยบาย หลักเกณฑ์ และวิธีการจัดท าแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่ม
จังหวัดตามที่คณะกรรมการนโยบายพัฒนาภาค (ก.บ.ภ.) ก าหนด ในเรื่องความพร้อมของพ้ืนที่ด าเนินงาน 
รวมทั้ง รูปแบบรายการให้สามารถด าเนินโครงการได้ทันที ซึ่งต้องได้รับอนุมัติ/อนุญาต จากเจ้าของพ้ืนที่/
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หน่วยงานเจ้าของพ้ืนที่ก่อนที่จะเสนอขอรับการสนับสนุนโครงการ เพ่ือให้การด าเนินการเป็นไปตามเป้าหมาย
การเบิกจ่ายงบประมาณของรัฐบาล 
     ทั้งนี้ จังหวัดระยองได้แจ้งเวียนแนวทางและหลักเกณฑ์ข้างต้นให้ทุกส่วนราชการ 
หน่วยงาน และอ าเภอที่เกี่ยวข้องรับทราบและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดแล้ว ตามหนังสือจังหวัดระยอง ด่วน
ที่สุด ที่ รย 0017.2/ว 204 ลงวันที่ 11 ธันวาคม 2561  

  มติที่ประชุม : รับทราบตามที่ฝ่ายส านักงานจังหวัดระยองน าเสนอ 
 
ระเบียบวาระที่  4   เร่ือง เพ่ือพิจารณา 

   4.1 การขอเปลี่ยนแปลงวิธีการด าเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปีของจังหวัดระยอง และกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
     (โครงการชลประทานระยอง) 
     เนื่องจากขณะนี้ได้อยู่ระหว่างการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 ซึ่งส่วนราชการและอ าเภอที่ได้รับการจัดสรรโครงการและงบประมาณรายจ่ายตามแผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ได้ตรวจสอบรายละเอียดที่เกี่ยวข้อง ปรากฏว่า มีส่วนราชการขอ
เปลี่ยนแปลงรายละเอียดกิจกรรมของโครงการ/กิจกรรม เพ่ือให้การด าเนินโครงการมีประสิทธิภาพและเกิด
ประโยชน์สูงสุด ซึ่งจะต้องผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) 

      ระเบียบ/กฎหมาย/ประกาศที่เกี่ยวข้อง 
      1. มตคิณะกรรมการบูรณาการนโยบายพัฒนาภาค (ก.บ.ภ.) ในการประชุมครั้ง
ที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2561 เห็นชอบหลักเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงโครงการตามแผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2562 ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด โดยมีรายละเอียดดังนี้  
       1) ในกรณีที่จังหวัดและกลุ่มจังหวัดมีความประสงค์โอนเปลี่ยนแปลงโครงการ 
ใหเ้น้นด าเนินโครงการส ารองท่ีอยู่ในแผนปฏิบัติราชการประจ าปี (Y2) ก่อน 
       2) การเปลี่ยนแปลงโครงการทุกกรณี ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดหรือหัวหน้ากลุ่ม
จังหวัด ด าเนินการตามระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม และระเบียบว่า
ด้วยการบริหารงบประมาณรายจ่ายสาหรับแผนงานบูรณาการ พ.ศ. 2559 
       3) กรณีจังหวัดหรือกลุ่มจังหวัดมีความประสงค์ขอโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ
รายจ่ายของจังหวัดหรือของกลุ่มจังหวัด ทั้งกรณีงบประมาณปกติและงบประมาณเหลือจ่าย ที่เป็นการ
ด าเนินการโครงการใหม่ที่ไม่อยู่ในแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด หรือด าเนินการ
โครงการเดิม แต่มกีารเปลี่ยนแปลงกิจกรรมหรือพ้ืนที่ด าเนินการ ซึ่งกระทบต่อกลุ่มเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ของ
โครงการ ให้เสนอขอความเห็นชอบจาก อ.ก.บ.ภ. ที่ก ากับดูแลภาค 
       โดยให้ ผู้ว่าราชการจังหวัดหรือหัวหน้ากลุ่มจังหวัด น าเสนอเพ่ือขอความ
เห็นชอบจาก ก.บ.จ. หรือ ก.บ.ก. แล้วแต่กรณี เมื่อ ก.บ.จ. หรือ ก.บ.ก. ให้ความเห็นชอบในการปรับแผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปีของจังหวัด แผนปฏิบัติราชการประจ าปีของกลุ่มจังหวัด แผนพัฒนาจังหวัด และแผนพัฒนากลุ่ม
จังหวัด พร้อมทั้งเห็นชอบการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายของจังหวัดหรือกลุ่มจังหวัดแล้ว ให้ผู้ว่า
ราชการจังหวัดหรือหัวหน้ากลุ่มจังหวัดน าเสนอขอความเห็นชอบจาก อ.ก.บ.ภ. ที่ก ากับดูแลภาค 
       4) กรณีจังหวัดหรือกลุ่มจังหวัดขอโอนเปลี่ยนแปลงโครงการและวงเงิน
งบประมาณของจังหวัดหรือของกลุ่มจังหวัดที่นอกเหนือจากข้อ 3) เมื่อได้รับการพิจารณาให้โอนเปลี่ยนแปลงแล้ว 
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ให้ ก.บ.จ. หรือ ก.บ.ก. รายงานการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้ อ.ก.บ.ภ. ที่ก ากับดูแลภาค ทราบภายใน 15 วัน นับ
แต่วันสิ้นไตรมาสที่ได้รับอนุมัติให้เปลี่ยนแปลงโครงการ 
     2. ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) 
พ.ศ. 2554 ข้อ 24 ก าหนดว่า “หัวหน้าส่วนราชการหรือหัวหน้ารัฐวิสาหกิจมีอ านาจโอนและหรือ
เปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในงบรายจ่ายใดๆ ภายใต้แผนงานเดียวกัน 
ยกเว้นงบบุคลากร เพ่ือจัดท าผลผลิตหรือโครงการตามเป้าหมายที่ ระบุในเอกสารประกอบพระราชบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี หรือพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมหรือเพื่อเพิ่มเติมเป้าหมาย 
ผลผลิตหรือโครงการเดิมดังกล่าวให้บรรลุเป้าหมายการให้บริการกระทรวงหรือเป้าหมายตามแผนงานในเชิง
บูรณาการ แต่ต้องไม่ก่อให้เกิดรายการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ ... ในกรณีที่เป็นการโอนหรือเปลี่ยนแปลง
เพ่ือจัดหาครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อสร้าง จะต้องมีวงเงินต่อหน่วยต่ ากว่าหนึ่งล้านบาทและต่ ากว่าสิบล้านบาท
ตามล าดับ” 

     3. ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณรายจ่ายส าหรับแผนงานบูรณาการ 
พ.ศ. 2559  
      หมวด 1 การขอรับการจัดสรรงบประมาณ ดังนี้ 
      ข้อ ๑๐ ในกรณีที่หน่วยรับงบประมาณมีความจ าเป็นต้องปรับปรุงแผนการ
ปฏิบัติงานและ แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ซึ่งมีผลท าให้เป้าหมายโครงการหรือกิจกรรมของแผนงานบูรณา
การ เปลี่ยนแปลงไปในสาระส าคัญจากที่ส านักงบประมาณได้ให้ความเห็นชอบไว้แล้ว ให้หน่วยรับงบประมาณ 
เสนอเรื่องต่อหน่วยงานเจ้าภาพ เพ่ือหน่วยงานเจ้าภาพเสนอขอความเห็นชอบจากรองนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรี 
แล้วแต่กรณี ก่อนส่งให้ส านักงบประมาณพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป 
      หมวด 2 การจัดสรรงบประมาณและการใช้รายจ่าย ดังนี้ 
      ข้อ ๑๒ ในกรณีที่หน่วยรับงบประมาณมีความจ า เป็นต้องเปลี่ยนแปลง
รายละเอียดของ โครงการ กิจกรรม หรือรายการ ที่ไม่มีผลกระทบต่อวัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการ 
กิจกรรม หรือ รายการของแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณที่มิใช่รายการก่อหนี้ผูกพันข้าม
ปีงบประมาณ ในแผนงานบูรณาการ โดยไม่เพ่ิมวงเงินงบประมาณรายจ่าย ให้หน่วยรับงบประมาณสามารถ
กระท าได้ โดยไม่ต้องขอท าความตกลงกับส านักงบประมาณ 
      หมวด 3 การโอนงบประมาณรายจ่าย ดังนี้ 
      ข้อ 15 ในกรณีที่มีความจ าเป็นต้องโอนงบประมาณรายจ่ายบูรณาการภายใต้
แผนงานบูรณาการเดียวกัน ให้โอนได้ในกรณี ดังต่อไปนี้ 
      (1) หน่วยงานรับงบประมาณไม่สามารถด าเนินการใช้จ่ายหรือก่อหนี้ผูกพัน
งบประมาณรายจ่ายส าหรับโครงการ กิจกรรม หรือรายการภายใต้แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่าย
งบประมาณที่ได้รับความเห็นชอบจากส านักงบประมาณ 
       (๒) เป็นงบประมาณรายจ่ายที่เหลือจ่ายจากการด าเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์
และเป้าหมายโครงการ กิจกรรม หรือรายการตามท่ีได้รับจัดสรรงบประมาณ หรือจากการจัดซื้อจัดจ้างแล้ว 
      (๓) เป็นงบประมาณรายจ่ายที่หมดความจ าเป็นในการใช้จ่ายไม่ว่าด้วยเหตุใด 
      (๔) กรณีมีความจ าเป็นเร่งด่วนต้องด าเนินโครงการ กิจกรรม หรือรายการอ่ืนที่
อยู่ภายใต้วัตถุประสงค์และเป้าหมายของแผนงานบูรณาการนั้น แต่มิได้รับรับการจัดสรรงบประมาณ 
      การโอนงบประมาณรายจ่ายตามวรรคหนึ่ง (1) (๓) และ (๔) ให้หน่วยงาน
รับงบประมาณแจ้งหน่วยงานเจ้าภาพทราบและให้รองนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีแล้วแต่กรณี พิจารณา
เห็นชอบก่อนเสนอส านักงบประมาณพิจารณาอนุมัติ 
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      ข้อ 16 ให้หน่วยรับงบประมาณโอนและหรือเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่าย
บูรณาการตามข้อ 15 (2) ในงบรายจ่ายใดๆ ภายใต้โครงการหรือกิจกรรม ตัวชี้วัด และแนวทางการด าเนินงาน
ในแผนงานบูรณาการเดียวกัน ยกเว้นงบบุคลากร เพ่ือจัดท าโครงการตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติ
งานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ หรือเพ่ิมเติมเป้าหมายโครงการเดิมให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ โดยให้หน่วยรับ
งบประมาณรายงานหน่วยงานเจ้าภาพ และรายงานรองนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีแล้วแต่กรณี เพ่ือทราบและ
แจ้งส านัก-งบประมาณทราบด้วย  

     ส าหรับการประชุมในครั้งนี้ มีโครงการชลประทานระยองได้แจ้งขอเปลี่ยนแปลง
วิธีการด าเนินโครงการฯ ดังนี้ 
      ตามที่จังหวัดระยองได้อนุมัติ โครงการและงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 ให้โครงการชลประทานระยองด าเนินการ ดังนี้ 
      1) งบจังหวัดระยอง : โครงการสร้างแหล่งกักเก็บน้ าเพ่ือป้องกันแก้ไขปัญหาน้ า
ท่วมและภัยแล้ง ประจ าปี 2562 กิจกรรม : แก้ไขปัญหาน้ าท่วมพ้ืนที่คลองทับมา (ช่วงหมู่บ้าน Modern 
City) วงเงิน 30,000,000 บาท 
      2) งบกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1 : โครงการพัฒนาความพร้อมของพ้ืนที่และ
สร้างบรรยากาศเพ่ือส่งเสริมการค้าการลงทุนอุตสาหกรรมมุ่งสู่เขตพัฒนาพิเศษ กิจกรรมพัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐานเพ่ือรองรับการพัฒนาให้เป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษที่ดีและทันสมัยที่สุด (แก้ไขปัญหาน้ าท่วมพ้ืนที่
เศรษฐกิจจังหวัดระยอง (คลองทับมา)(ระยะท่ี 3)) วงเงิน 50,000,000 บาท 
      ทั้งนี้ โครงการชลประทานระยองได้แจ้งขอเปลี่ยนแปลงวิธีด าเนินการทั้ง 2 
โครงการข้างต้น คือ ขอเปลี่ยนแปลงวิธีด าเนินการจากจ้างเหมาผู้รับจ้างทั้งโครงการ เปลี่ยนเป็น โครงการ
ชลประทานระยองด าเนินการเอง รายละเอียดมีดังนี้ 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม (เดิม) รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม (ใหม่) 
งบจังหวัดระยอง 

จ้างเหมาผู้รับจ้างทั้งโครงการ จ้างเหมาและด าเนินการเอง 
1. ปริมาณงาน งานเสาเข็ม คอร.ขนาด 0.4 x 0.4  
รับโมเมนต์ดัดปลอดภัย ไม่น้อยกว่า 15 เมตร/ตัน 
ราคา 2,007.97 บาท/เมตร ได้ความยาวเสาเข็ม 
6,880.00 เมตร หรือคิดเป็นเสาเข็มจ านวน 430 
ต้น เมื่อด าเนินโครงการเสร็จจะได้ความยาวก าแพง
คอนกรีตเสริมเหล็กป้องกันตลิ่ง 642 เมตร 
 
 
2. ระยะเวลาด าเนินการ ใช้ระยะเวลาด าเนิน
โครงการจ านวน 180 วัน (จะแล้วเสร็จประมาณ
เดือนกรกฎาคม 2562) 

1. ปริมาณงาน งานเสาเข็ม คอร.ขนาด 0.4 x 0.4  
รับโมเมนต์ดัดปลอดภัย ไม่น้อยกว่า 15 เมตร/ตัน 
ราคา 1,140.24 บาท/เมตร ได้ความยาวเสาเข็ม 
7,968.00 เมตร หรือคิดเป็นเสาเข็มจ านวน 498 
ต้น เมื่อด าเนินโครงการเสร็จจะได้ความยาวก าแพง
คอนกรีตเสริมเหล็กป้องกันตลิ่ง 744 เมตร 
(ท าให้ได้ความยาวก าแพงฯ เพ่ิมข้ึน 102 เมตร หรือ
เพ่ิมข้ึนคิดเป็นร้อยละ 15.88) 
2. ระยะเวลาด าเนินการ ใช้ระยะเวลาด าเนิน
โครงการจ านวน 150 วัน (จะแล้วเสร็จประมาณ
เดือนมิถุนายน 2562) 
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม (เดิม) รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม (ใหม่) 
งบกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1 
1. ปริมาณงาน งานเสาเข็ม คอร.ขนาด 0.4 x 0.4  
รับโมเมนต์ดัดปลอดภัย ไม่น้อยกว่า 15 เมตร/ตัน 
ราคา 1,684.87  บาท/เมตร ได้ความยาวเสาเข็ม 
13,056.00 เมตร หรือคิดเป็นเสาเข็มจ านวน 816 
ต้น เมื่อด าเนินโครงการเสร็จจะได้ความยาวก าแพง
คอนกรีตเสริมเหล็กป้องกันตลิ่ง 1,220 เมตร 
 
 
2. ระยะเวลาด าเนินการ ใช้ระยะเวลาด าเนิน
โครงการจ านวน 240 วัน (จะแล้วเสร็จประมาณ
เดือนกันยายน 2562) 

1. ปริมาณงาน งานเสาเข็ม คอร.ขนาด 0.4 x 0.4  
รับโมเมนต์ดัดปลอดภัย ไม่น้อยกว่า 15 เมตร/ตัน 
ราคา 1,140.24 บาท/เมตร ได้ความยาวเสาเข็ม 
13,216.00 เมตร หรือคิดเป็นเสาเข็มจ านวน 826 
ต้น เมื่อด าเนินโครงการเสร็จจะได้ความยาวก าแพง
คอนกรีตเสริมเหล็กป้องกันตลิ่ง 1,236 เมตร 
(ท าให้ได้ความยาวก าแพงฯ เพ่ิมข้ึน 16 เมตร หรือ
เพ่ิมข้ึนคิดเป็นร้อยละ 1.31) 
2. ระยะเวลาด าเนินการ ใช้ระยะเวลาด าเนิน
โครงการจ านวน 210 วัน (จะแล้วเสร็จประมาณ
เดือนสิงหาคม 2562) 

เหตุผลการของเปลี่ยนแปลง 
1. ได้ปริมาณงานมากกว่าเดิม และประหยัดงบประมาณภาครัฐ 
2. ระยะเวลาด าเนินการน้อยกว่าเดิม และจะแล้วเสร็จในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ทั้ง 2 โครงการ 
3. โครงการชลประทานระยองมีเครื่องจักร อุปกรณ์ และบุคลากรที่เชี่ยวชาญ พร้อมส าหรับในการด าเนินโครงการ 
4. โครงการชลประทานระยองมีประสบการณ์และองค์ความรู้ในการด าเนินโครงการ เนื่องจากโครงการ
ดังกล่าวเป็นโครงการต่อเนื่อง 

      ทั้งนี้ ส าหรับการด าเนินโครงการด้วยวิธีด าเนินการเองทั้ง 2 โครงการ จะมีงาน
บางรายการงานเป็นการจ้างเหมาด าเนินการ เช่น การตอกเสาเข็ม งานถางป่า งานขุดลอก เป็นต้น ซึ่งคิดเป็ น
ประมาณร้อยละ 40 ของวงเงินโครงการทั้งหมด ซึ่งการขอเปลี่ยนแปลงข้างต้น จะต้องผ่านความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) 

     ข้อชี้แจงและค าถามเพิ่มเติม : 
     รอง ผอ.โครงการชลประทานระยอง ชี้แจงเพ่ิมเติมว่า เหตุผลในการขอเปลี่ยนแปลง
เป็นงานด าเนินการเองเนื่องจากจะท าให้ได้ความยาวก าแพงป้องกันตลิ่งหรือได้ปริมาณงานเพ่ิมขึ้น และใช้
ระยะเวลาด าเนินการน้อยลง เมื่อเทียบกับงานจ้างเหมาผู้รับจ้าง รวมทั้ง จะท าให้ได้คุณภาพงานที่มีประสิทธิภาพ
มากกว่าด้วยเช่นกัน 
     ประธานหอการค้าฯ ได้สอบถามว่า หากเป็นการด าเนินการเองโดยหน่วยงานภาครัฐ 
จะมีการตรวจสอบคุณภาพงานที่ชัดเจนและได้มาตรฐานหรือไม่ หากมีความเสียหายเกิดขึ้น หน่วยงานใดที่จะ
เป็นหน่วยรับผิดชอบซ่อมแซมหรือปรับปรุง และมีพ้ืนที่ที่คาบเกี่ยวกับของประชาชนหรือไม่ 
     รอง ผอ.โครงการชลประทานระยอง ชี้แจงข้อค าถามดังนี ้ 
     1) ส าหรับพื้นที่บริเวณริมแนวก าแพงป้องกันตลิ่งนั้น จากการด าเนินงานที่ผ่านมามี
พ้ืนที่คาบเก่ียวกับประชาชนอยู่บ้าง แต่ได้ร่วมประสานงานและด าเนินการกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพ้ืนที่ 
ท าให้สามารถด าเนินการผ่านไปได้ด้วยดี 
     2) ส าหรับการด าเนินโครงการก็จะมีการแต่งตั้งคณะกรรมการก าหนดราคากลาง
และกรรมการตรวจรับงานตามระเบียบกฎหมายที่ชัดเจน เมื่อโครงการเสร็จสิ้นแล้ว หากงานเกิดความเสียหาย 
ทางโครงการชลประทานระยองจะด าเนินการจัดสรรงบประมาณไปซ่อมแซมเอง 
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     ผู้แทนสมาคมธุรกิจท่องเที่ยว มีข้อค าถาม ดังนี้ เมื่อมีการก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว 
มีการประกันงานหรือไม่ หากมีความเสียหายจะน างบประมาณส่วนใดมาซ่อมแซม 
     รอง ผอ.โครงการชลประทานระยอง ทางโครงการชลประทานระยองขอยืนยันว่า 
งานที่ด าเนินการเองเมื่อแล้วเสร็จจะมีคุณภาพอย่างแน่นอน และหากมีความเสียหายทางโครงการชลประทานระยอง
ก็จะต้องเป็นหน่วยงานรับผิดชอบ 

    มติที่ประชุม : เห็นชอบให้ด าเนินการดังนี้ 
    1. ส าหรับโครงการที่ได้รับงบประมาณจากจังหวัดระยอง เห็นชอบให้โครงการ
ชลประทานระยองเปลี่ยนแปลงวิธีการด าเนินโครงการฯ จากงานจ้างเหมาผู้รับจ้างทั้งโครงการ เป็นงานจ้างเหมา
และด าเนินการเอง ตามท่ีได้น าเสนอ 
    2. ส าหรับโครงการที่ได้รับงบประมาณจากกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1 เห็นชอบ
ให้โครงการชลประทานระยองเสนอขอเปลี่ยนวิธีด าเนินโครงการฯ ข้างต้น ให้คณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัด
แบบบูรณาการ (ก.บ.ก.) พิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป 

   4.2 การขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดกิจกรรมโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปีของจังหวัดระยอง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
     (ส านักงานจังหวัดระยอง) 
     ตามที่ส านักงานจังหวัดระยองได้รับการจัดสรรโครงการและงบประมาณรายจ่าย
ตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของจังหวัดระยอง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 คือ โครงการส่งเสริม
การตลาดและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวจังหวัดระยอง ประจ าปี 2562 กิจกรรมประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว
จังหวัดระยอง ประจ าปี 2562 งบประมาณ 2,000,000 บาท ทั้งนี้ เนื่องจากเพ่ือให้การประชาสัมพันธ์การ
ท่องเที่ยวของจังหวัดระยองเป็นไปอย่างคคุ้มค่าและสอดคล้องกับสภาวการณ์ในปัจจุบัน จึงขอเปลี่ยนแปลง
รายละเอียดกิจกรรม ดังนี้ 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม (เดิม) รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม (ใหม่) 
โครงการส่งเสริมการตลาดและประชาสัมพันธ์การ
ท่องเที่ยวจังหวัดระยอง ประจ าปี 2562  
กิจกรรม ประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวจังหวัดระยอง 
ประจ าปี 2562  
วงเงิน 2,000,000 บาท 
รายละเอียดกิจกรรม 
จัดท าวิดีทัศน์ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของจังหวัด
ระยอง จ านวน 5,000 ชุดๆ ละ 120 บาท รวมเป็น
เงินทั้งสิ้น 600,000 บาท  

โครงการส่งเสริมการตลาดและประชาสัมพันธ์การ
ท่องเที่ยวจังหวัดระยอง ประจ าปี 2562  
กิจกรรม ประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวจังหวัดระยอง 
ประจ าปี 2562  
วงเงิน 2,000,000 บาท 
รายละเอียดกิจกรรม 
จัดท าวิดีทัศน์ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของจังหวัด
ระยอง 3 ภาษา (ไทย อังกฤษ และจีน) จ านวน 15 
ตอน ๆ ละไม่เกิน 3 นาที ในรูปแบบ Graphic 
Animation รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 600,000 บาท 

เหตุผลการของเปลี่ยนแปลง 
1. เนื่องจากการผลิตแผ่นวิดีทัศน์ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของจังหวัดระยองในรูปแบบเดิมได้รับ
งบประมาณให้ผลิตมาอย่างต่อเนื่องทุกปี ซึ่งท าให้ยังคงมีแผ่นวิดีทัศน์คงเหลืออยู่จ านวนมาก 
2. เพื่อให้เป็นไปตามสถานการณ์ของสื่อประชาสัมพันธ์ในปัจจุบัน ที่มีรูปแบบแตกต่างไปจากเดิม และเพ่ือเพ่ิม
การเข้าถึงและการรับรูปของกลุ่มเป้าหมายมากขึ้น 
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     มติที่ประชุม : เห็นชอบในการขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดกิจกรรมตามที่
ส านักงานจังหวัดระยองเสนอ 

   4.3 การใช้เงินเหลือจ่ายโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของ
จังหวัดระยอง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ส านักงานจังหวัดระยอง) 
      เนื่องจากส่วนราชการ/หน่วยงาน และอ าเภอที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบของทางราชการแล้ว ปรากฏว่า 
มีวงเงินเหลือจ่าย จ านวน 10,158,650 บาท (ข้อมูล ณ วันที่ 21 มกราคม 2561) ซึ่งสามารถน ามาจัดสรร
เพ่ือด าเนินโครงการใหม่ เพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในระดับพ้ืนที่ได้ รวมทั้ง เพ่ือขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของจังหวัดระยองได้      
      ส าหรับการประชุมในครั้งนี้ฝ่ายเลขานุการฯ ขอน าเสนอโครงการเพ่ือให้
คณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) พิจารณาให้ความเห็นชอบ จ านวน 2 โครงการ ดังนี้ 
      1) โครงการส ารองในแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของจังหวัดระยอง 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (Y2) คือ  
       โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งเพื่อการใช้ประโยชน์
อย่างเหมาะสมปี 2562 กิจกรรม : การเสริมสร้างการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม  
       รายละเอียดกิจกรรม : 
       1) ด าเนินการติดตามและประเมินผลการเปลี่ยนแปลงของระบบนิเวศและ
ป้องกันการบุกรุกท าลายบริเวณพ้ืนที่จัดวางปะการังเทียม จ านวน 24 ครั้ง 
       2) จัดท าเอกสารเผยแพร่และสื่อประชาสัมพันธ์ถึงประโยชน์และส าคัญของ
ปะการังเทียม จ านวน 2,500 เล่ม 
       วงเงิน : 5,100,000 บาท  
       หน่วยด าเนินการ : ส านักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 1 
       เหตุผลการขอโอนเปลี่ยนแปลง 
       1. เนื่องจากส่วนราชการ/อ าเภอที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2562 ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบของทางราชการแล้ว ปรากฏว่ามีวงเงิน
เหลือจ่ายซึ่งสามารถน ามาจัดสรรด าเนินโครงการใหม่  
       2. เพ่ือติดตามการใช้ประโยชน์ในพ้ืนที่ปะการังเทียม และป้องกันความ
เสียหายในแนวปะการังเทียม 
       3.  เพ่ือเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้รับรู้ถึงประโยชน์และส าคัญของปะการังเทียม 
      ข้อชี้แจงเพิ่มเติม : 
      ผอ.สบทช.1 ชี้แจงเพ่ิมเติมดังนี้ ปัจจุบันพื้นที่ปะการังเทียมในจังหวัดระยองมี
ทั้งหมดประมาณ 3,500 ไร่ ซึ่งท าให้มีทรัพยากรสัตว์น้ าเพ่ิมมากขึ้นจ านวนมาก แต่ทั้งนี้ ท าให้เกิดปัญหาการบุกรุก
ท าลายทรัพยากรในระบบนิเวศบริเวณแนวปะการังเทียมด้วยเช่นกัน ดังนั้น จึงมีความจ าเป็นจะต้องมีการติดตาม
ป้องกันและตรสจสอบความเสียหายในแนวปะการังเทียม เพ่ือวางแผนฟ้ืนฟูให้กลับมามีสภาพดังเดิม รวมทั้ง     
มีกิจกรรมการผลิตเอกสารประชาสัมพันธ์ในการสร้างการรับรู้ถึงประโยชน์และส าคัญของปะการังเทียมด้วย 
      ประธานฯ ที่ประชุมฯ ได้สอบถามข้อมูลดังนี้ โครงการดังกล่าวที่ได้เสนอขอ
งบประมาณไปติดตามและป้องกันความเสียหายของแนวปะการังเทียม เป็นโครงการที่ด าเนินการมาอย่าง
ต่อเนื่องหรือไม่ เพราะต้องมีการวางปะการังเทียมมาก่อนแล้ว จึงจะออกติดตามและตรวจสอบความเสียหายได้ 
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      ผอ.สบทช.1 ชี้แจงข้อค าถาม ดังนี้ โครงการที่เกี่ยวข้องกับการวางปะการังเทียม
ได้รับการสนับสนุนงบประมาณและด าเนินการมาอย่างต่อเนื่อง ในส่วนของโครงการที่ได้เสนอขอใช้เงินเหลือจ่าย
ในครั้งนี้ จึงเพื่อออกไปติดตามและตรวจสอบแนวปะการังที่มีอยู่เดิมแล้ว 
      ประธานหอการค้าฯ ได้ให้ข้อแนะน าดังนี้ กิจกรรมในส่วนของการผลิต
เอกสารสื่อประชาสัมพันธ์ อยากให้มีการผลิตเป็นสื่อในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ด้วย 
      ประธานฯ ที่ประชุมฯ  ได้ให้ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมดังนี้  ขอให้หน่วยงาน
ด าเนินการปรับรูปแบบในกิจกรรมสื่อประชาสัมพันธ์ตามข้อเสนอแนะของกรรมการฯ 
     มติที่ประชุม : เห็นชอบในการใช้เงินเหลือจ่ายมาจัดสรรในการด าเนินโครงการฯ 
ดังกล่าว 
      2) โครงการใหม่ที่ไม่ได้อยู่ในแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของจังหวัดระยอง 
ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2562 คือ 
       โครงการพัฒนาสาธารณูปโภคด้านไฟฟ้า เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของ
ประชาชน กิจกรรม : ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง สาย รย.5037 แยก ทช.รย.4006 - บ้านเชิงเนิน อ าเภอเมืองระยอง 
จังหวัดระยอง 
       รายละเอียดกิจกรรม : ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างแบบก่ิงคู่ สูง 9.00 เมตร พร้อม
อุปกรณ์ครบชุด หลอด high pressure sodium 250w ถนนสาย รย.5037 แยกทางหลวงชนบท รย.4006 – 
บ้านเชิงเนิน อ าเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง จ านวน 80 ชุด 
       วงเงิน : 5,000,000 บาท  
       หน่วยด าเนินการ : แขวงทางหลวงชนบทระยอง 
       เหตุผลการขอโอนเปลี่ยนแปลง 
       1. เนื่องจากส่วนราชการ/อ าเภอที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2562 ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบของทางราชการแล้ว ปรากฏว่ามีวงเงิน
เหลือจ่ายซึ่งสามารถน ามาจัดสรรด าเนินโครงการใหม่  
       2. เพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน นักท่องเที่ยวที่ใช้เส้นทาง
ในการคมนาคม ป้องกันการเกิดอุบัติเหตุลดการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 
       3. เพ่ือใช้เป็นเส้นทางขนส่งสินค้าส่งเสริมโลจิสติกส์ เส้นทางการท่องเที่ยว 
       4. สร้างความปลอดภัยและความมั่นใจให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยวที่
สัญจร ไป-มา 
       ข้อชี้แจงเพิ่มเติม : 
      ผอ.ทช.ระยอง : การติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างแบบกิ่งคู่ในโครงการฯ จะแบ่งเป็น 
3 ช่วง คือ ช่วงที่ 1 จ านวน 11 ชุด ระยะทางร 325 เมตร ช่วงที่ 2 จ านวน 24 ชุด ระยะทาง 700 เมตร 
และช่วงที่ 3 จ านวน 45 ชุด ระยะทาง 1,200 เมตร ซึ่งถนนสายดังกล่าว เป็นถนนที่ได้ก่อสร้างมาเป็น
เวลานาน ท าให้มีไฟฟ้าส่องสว่างบางส่วนที่เกิดช ารุดและเสียหายตามสภาพกาลเวลา และท้ัง 3 ช่วงเป็นเขตชุมชน
ที่มีรถสัญจรไป-มา อย่างหนาแน่น 
      หัวหน้าส านักงานจังหวัด ได้ชี้แจงเพ่ิมเติมดังนี้ เนื่องจากโครงการฯ ข้างต้น 
เป็นโครงการใหม่ที่ไม่ได้อยู่ในแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของจังหวัดระยอง ดังนั้น  
การจะด าเนินโครงการฯ จึงส่งผลกระทบต่อแผนพัฒนาจังหวัดและแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของจังหวัด 
จะต้องเสนอเพ่ือขอความเห็นชอบต่อ อ.ก.บ.ภ. ที่ก ากับดูแลภาค และกระทรวงมหาดไทยต่อไป ซึ่งได้ก าหนดให้
จังหวัดต้องเสนอเรื่องภายในวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562 
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     มติที่ประชุม : เห็นชอบในการใช้เงินเหลือจ่ายมาจัดสรรในการด าเนินโครงการฯ 
ดังกล่าว และให้ฝ่ายเลขานุการฯ ด าเนินการตามระเบียบและขั้นตอนต่อไป 
 

ระเบียบวาระที่  5   เร่ือง อื่นๆ 
   ประธานหอการค้าฯ ได้เสนอประเด็นในที่ประชุมดังนี้  
   1) อยากให้จังหวัดระยองเน้นการพัฒนาด้านการศึกษาเด็กและเยาวชน อยากให้มี
โครงการที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ให้มากยิ่งขึ้น ซึ่งการพัฒนาด้านดังกล่าวเป็นสิ่งที่มี
ความส าคัญเป็นอย่างยิ่ง เพราะเด็กและเยาวชนจะเป็นก าลังส าคัญในการพัฒนาจังหวัดระยองต่อไป 
   2) อยากให้มีการส่งเสริมและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดระยองให้เพ่ิมมากขึ้น 
โดยการสร้างแหล่งท่องเที่ยวใหม่ ๆ และพัฒนาปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวเก่าให้กลับมามีความสมบูรณ์ ซึ่งแหล่ง
ท่องเที่ยวจะสามารถสร้างรายได้ให้กับประชาชนในพื้นท่ีและส่งผลต่อความเป็นอยู่ที่ดีข้ึนด้วยเช่นกัน 
   คุณสุธีรา ได้ให้ข้อคิดเห็นดังนี้ เห็นด้วยกับการพัฒนาคนเป็นสิ่งที่ส าคัญ ซึ่งการพัฒนา
คนที่ส าคัญอย่างหนึ่งคือ การพัฒนาที่จิตใจ การท าให้เด็กและเยาวชนเจริญทั้งร่างกายและจิตใจไปพร้อม ๆ กัน  

 

 

 เลิกประชุมเวลา 16.00 น. 
 

 

ลงชื่อ    ศรัณย์  เพชรพันธ์    ผู้บันทึกฯ  
       (นายศรัณย์  เพชรพันธ์) 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ  

ลงชื่อ     จีรวัสส์ เปรมดิษฐ์     ผู้ตรวจรายงานการประชุมฯ 
        (นายจีรวัสส์ เปรมดิษฐ์) 
 นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ  
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