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รายงานการประชุม 
คณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) 
ครั้งที่ 2/๒๕61 (ครั้งที่ 4 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561) 

วันที่ 12 มีนาคม 2561 เวลา 15.00 น. 
ณ  ห้องภักดศีรีสงคราม  ชั้น 4  ศาลากลางจังหวดัระยอง 

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

กรรมการผูร้่วมประชุม 
1. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง                  ประธานฯ 
2. นายธีรวัฒน์ สุดสุข  รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง 
3. นายฉันท์ แป้นเพชร  แทน ปลัดจังหวัดระยอง 
4. พ.ต.ท.หญิง ลินดา ผุดผ่อง แทน ผู้บังคับการต ารวจภูธรจังหวัดระยอง 
5. นางสาวรัตนา แววสว่าง  เกษตรและสหกรณ์จังหวัดระยอง 
6. นางสาวพนิดา เรืองพงศ์พันธุ์ แทน อุตสาหกรรมจังหวัดระยอง 
7. นางวรัญญา ถนอมพันธุ์  พาณิชย์จังหวัดระยอง 
8. นางจินตนา รักสุจริตวงศ ์  คลังจังหวัดระยอง 
9. นายอาภร อมตเวทย์  แรงงานจังหวัดระยอง 
10. นางสาวสุนีรัตน์ สิงหเสมานนท์ แทน พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดระยอง 
11. นายสมจิตร จันทร์ผลึก แทน ผู้อ านวยการส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

จังหวัดระยอง 
12. นายพงษ์อนันต์ จันทร์ไพร  ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดระยอง 
13. นางศุภดี วิถีธรรมศักดิ์  วัฒนธรรมจังหวัดระยอง 
๑4. นางอุษา เพ็งแก้ว  แทน เกษตรจังหวัดระยอง 
15. นายสะอาด บุทธิจักร์  แทน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง 
16. นางกรรณิกา วิโรจน์แสงทอง แทน นายกเทศมนตรีนครระยอง 
17. นายบุญธรรม ใยกล้า  นายกเทศมนตรีต าบลเนินพระ 
18. นางสาวเกตน์สิรี สมบูรณ์ศิลป์  แทน ผู้อ านวยการ ททท. ส านักงานระยอง  
19. นางสาวพัชรินทร์ ทิพย์อาภา แทน ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค สาขาระยอง  
20. นายกฤษณะ ข าคง  แทน ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดระยอง 
21. นายมานิต อินเมฆ  ผู้อ านวยการส านักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด 
22. นายพินิจนันท์ ประดับ  แทน รองประธานคณะกรรมการธรรมาภิบาล จังหวัดระยอง 
23. นายนภดล ตั้งทรงเจริญ ประธานหอการค้าจังหวัดระยอง 
24. นายสุรพล สุทธจินดา  ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง 
25. นายปริย ตัณฑเกษม   นายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดระยอง 
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26. นายสุรศักดิ์ วงษ์เหม  ผู้แทนภูมิปัญญาด้านการมีส่วนร่วม 
27. นายรุ่งโรจน์ เฉลาฉายแสง ผู้แทนภูมิปัญญาด้านสิ่งแวดล้อม 
28. นางสุธีรา ผ่องใส   ผู้แทนภาคประชาสังคม 
29. นายประจวบ  จ าเนียรศรี ผู้แทนภาคประชาสังคม 
30. นายสมเกียรติ  พูลสุขเสริม หัวหน้าส านักงานจังหวัดระยอง   เลขานุการฯ 
 

ผู้ไม่มาประชุม (ติดราชการ/ภารกิจส าคัญ) 
1. เรือโท ศตวรรษ  อนันตกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง 
2. นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดระยอง 
3. ผู้แทนผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๑ 
4. นายกเทศมนตรีเมืองมาบตาพุด 
5. นปก.มทบ.14 
6. ประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดระยอง 
7. ประธานชมรมนายกองค์การบริหารส่วนต าบล จังหวัดระยอง 
8. ผู้อ านวยการส านักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด 
9. ประธานคณะท างานเครือข่ายประชาสังคม จังหวัดระยอง 
10. นายกสมาคมประมงจังหวัดระยอง 
11. นายปรัชญา สมะลามา ผู้แทนหอการค้าไทย ประจ าภาคตะวันออก 
12. นายสุนทร ราชวัฒน์  ผู้แทนภูมิปัญญาด้านการเกษตร 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
1. นายรัตนไกร ต้นศรีวงษ ์ ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดระยอง 
2.  นายจิรศักดิ์ ตะปะโจทย์  อ าเภอบ้านฉาง  
3. นายภุชงค์ สฤษฎีชัยกุล  ส านักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 1 
4. นายปานเทพ สินธุสนธิชาติ อ าเภอวังจันทร์ 
5. นายวัลลภ นาสมใจ  อ าเภอเขาชะเมา 
6. นางณัฏชุภา แสงจันทร์พงษ์  อ าเภอบ้านค่าย 
7. นายสายันต์ บุญเพ่ิม  แขวงทางหลวงชนบทระยอง 
8. นายวัลลภ นาสมใจ  องค์การบริหารส่วนต าบลวังหว้า 
9. นายสุกนก  วิพัฒน์ครุฑ ส านักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 1 
10. นายจีรวัสส์ เปรมดิษฐ์  ส านักงานจังหวัดระยอง 
11. นายศรัณย์ เพชรพันธ์  ส านักงานจังหวัดระยอง 
 
 
 
เร่ิมประชุมเวลา 15.0๐ น. 
  เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว นายสุรศักดิ์  เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธาน   
ในการประชุมฯ กล่าวเปิดการประชุมและด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้ 
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ระเบียบวาระที่ ๑  เร่ือง ประธานแจ้งใหท้ี่ประชุมทราบ 
 จังหวัดระยองได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) เพ่ือท าหน้าที่                
ในการวางแนวทางปฏิบัติและอ านวยการให้การบริหารงานจังหวัดเป็นไปตามหลักการ นโยบาย และระเบียบ
ตามท่ีคณะกรรมการนโยบายการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.น.จ.) ก าหนด 

 ส านักงบประมาณได้อนุมัติกรอบงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561                  
ให้จังหวัดระยองตามแผนปฏิบัติราชการ จ านวนทั้งสิ้น 23 โครงการ 45 กิจกรรม งบประมาณรวม 
298,483,800 บาท (สองร้อยเก้าสิบแปดล้านสี่แสนแปดหมื่นสามพันแปดร้อยบาทถ้วน) ซึ่งจังหวัดระยองได้
อนุมัติและมอบอ านาจให้ส่วนราชการ/หน่วยงาน และอ าเภอด าเนินโครงการเรียบร้อยแล้ว ปรากฏว่ามีส่วน
ราชการ/หน่วยงาน และอ าเภอ ขอโอนเปลี่ยนแปลงรายละเอียดกิจกรรมและรายการงบประมาณ รวมจ านวน    
2 โครงการ 2 กิจกรรม ดังนั้นเพ่ือให้การด าเนินโครงการมีความต่อเนื่อง เกิดประโยชน์สูงสุดในการพัฒนา
จังหวัดและประชาชนได้รับประโยชน์ ซึ่งจะต้องผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบ
บูรณาการ (ก.บ.จ.) ประกอบกับส่วนราชการ/หน่วยงาน และอ าเภอที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณข้างต้น 
ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบของทางราชการแล้ว ปรากฏว่ามีวงเงินเหลือจ่ายจ านวนหนึ่ง ซึ่งสามารถ
น ามาจัดสรรด าเนินโครงการใหม่เพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในระดับพ้ืนที่ได้ ซึ่งจะต้องผ่าน
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการด้วยเช่นกัน ดังนั้น จังหวัดระยองจึงเชิญ
คณะกรรมการฯ ร่วมประชุม ครั้งที่ 2/๒๕61 (ครั้งที่ 4 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561) รวมถึงมีระเบียบวาระการ
ประชุมเรื่องอ่ืนๆ ทีจ่ะรายงานให้คณะกรรมการฯ ทราบด้วย   

 มติที่ประชุม : รับทราบตามที่ประธานฯ แจ้งให้ทราบ 
 

ระเบียบวาระที่  ๒ เร่ือง รับรองรายงานการประชุม 

  ตามที่จังหวัดระยองได้เชิญประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) 
ครั้งที่ 2/2561 (ครั้งที่ 3 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561) เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2561 ส านักงานจังหวัดระยองใน
ฐานะฝ่ายเลขานุการฯ ได้จัดท ารายงานการประชุมฯ และแจ้งเวียนตามหนังสือจังหวัดระยอง ด่วนที่สุด ที่ รย 
0017.2/ว 210 เพื่อให้กรรมการฯ ได้ตรวจสอบและรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว รวมถึงได้น าเรียนไว้ใน
เว็บไซต์จังหวัดระยอง ด้วยแล้ว ทั้งนี้ หากกรรมการฯ ท่านใดประสงค์จะมีการแก้ไขหรือเพ่ิมเติมประการใด 
ขอให้แจ้งฝ่ายเลขาฯ ได้โดยตรง 
 มติที่ประชุม :  รับรองรายงานการประชุมฯ 
 
ระเบียบวาระที่ ๓  เร่ือง เพื่อทราบ 

 การปรับปรุงแนวทางการด าเนินงานและเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณภายใต้
มาตรการเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
 คณะรัฐมนตรี ได้มีมติ เมื่อวันที่  30 มกราคม 2561 เห็นชอบการปรับปรุงแนวทาง                     
การด าเนินงานและเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณภายใต้มาตรการเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณ
รายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เพ่ือให้การใช้จ่ายภาครัฐเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ได้รับจัดสรร
งบประมาณ สนับสนุนการกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศ รวมทั้งเพ่ือให้การด าเนินงานของส่วนราชการ 
รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นเป็นไปอย่างต่อเนื่อง ดังนี้ 
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  1. รายจ่ายลงทุน รายการครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ส าหรับรายการปีเดียวที่มีวงเงิน              
ต่อรายการไม่เกิน 1,000 ล้านบาท ในทุกงบรายจ่าย ซึ่งเข้าสู่กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างหรือได้ผลการประกวด
ราคาแล้ว แต่ไม่สามารถก่อหนี้ผูกพันหรืออยู่ระหว่างด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างได้ทันในไตรมาสที่ 1 หากมีความ
พร้อมสามารถก่อหนี้ผูกพันได้ ขอให้จัดท าแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ และแผนการก่อ
หนี้ผูกพัน ส่งส านักงบประมาณ ภายในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561 และให้รายงานรองนายกรัฐมนตรีที่ก ากับ
หรือรัฐมนตรีเจ้าสังกัด หรือรองนายกรัฐมนตรีที่ได้รับมอบหมายให้ก ากับดูแลแผนงานบูรณาการทราบด้วย  
 ทั้งนี้เมื่อสิ้นไตรมาสที่ 2 ส านักงบประมาณจะน าวงเงินรายจ่ายลงทุนที่ไม่สามารถก่อหนี้ผูกพัน
ได้ตามท่ีก าหนดไว้ในมาตรการฯ มาใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาในขั้นตอนการจัดท างบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 2. รายจ่ายประจ าและรายจ่ายลงทุนที่ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอ่ืนพิจารณา
ทบทวนแล้วเห็นว่าหมดความจ าเป็น หรือมีล าดับความส าคัญที่ลดลง หรือไม่สามารถด าเนินการตามนโยบายของ
รัฐบาลได้อย่างรวดเร็ว ให้พิจารณาปรับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ และ/หรือโอน
เปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณรายจ่ายแล้วแต่กรณี โดยด าเนินการตามขั้นตอนของกฎหมาย ระเบียบ 
ข้อบังคับ และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง และให้พิจารณาน าไปช่วยเหลือ เยียวยาผู้ประสบอุทกภัย หรือ
ปรับปรุงซ่อมแซมสถานที่ราชการ หรือสิ่งอันเป็นสาธารณประโยชน์ของแผ่นดิน 
 3. ให้หัวหน้าส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานอื่น และผู้ว่าราชการจังหวัด ติดตามและก ากับ
ดูแลหน่วยงานในสังกัดให้ปฏิบัติตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2561 โดยเคร่งครัด รวมทั้งเร่งรัดการก่อหนี้ผูกพันและเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปีโดยเร็ว 
 
ระเบียบวาระที่  4   เร่ืองเพื่อพิจารณา 
 

 ระเบียบวาระที่ 4.1 การขอโอนเปลี่ยนแปลงรายละเอียดกิจกรรมส าหรับโครงการ             
ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณจากงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  
 ตามที่จังหวัดระยองได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2561 และได้อนุมัติ           
ให้ส่วนราชการ/หน่วยงาน และอ าเภอ ด าเนินโครงการและมอบอ านาจในการสั่งซื้อสั่งจ้างตามพระราชบัญญัติ                
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 แล้วนั้น เนื่องจากส่วนราชการ/หน่วยงาน และอ าเภอ                 
ไดต้รวจสอบรายละเอียดโครงการแล้ว เห็นว่าเพ่ือให้การด าเนินกิจกรรมมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด 
จึงมีความจ าเป็นต้องปรับเปลี่ยนรายการงบประมาณหรือรายละเอียดโครงการเพ่ือให้สามารถด าเนินโครงการได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

 ระเบียบ/กฎหมาย/ประกาศที่เกี่ยวข้อง 
 มตคิณะกรรมการบูรณาการนโยบายพัฒนาภาค (ก.บ.ภ.) ในการประชุมเมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 
พ.ศ. 2560 เห็นชอบหลักเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงโครงการตามแผนปฏิบัติราชการของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2560 และปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
 หลักเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงโครงการตามแผนปฏิบัติราชการของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด  
 1. กรณีจังหวัดหรือกลุ่มจังหวัดมีความประสงค์ขอโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายของ
จังหวัดหรือของกลุ่มจังหวัด ในลักษณะดังนี้ 
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   1) การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ ได้แก่  
    1.1) หน่วยงานรับผิดชอบ/หน่วยงานด าเนินการ  
    1.2) พื้นที่ด าเนินการ 
    1.3) กิจกรรม  
    1.4) กลุ่มเป้าหมาย  
    1.5) งบรายจ่าย  
   2) การเปลี่ยนแปลงโดยน าโครงการอ่ืนที่อยู่ในแผนปฏิบัติราชการของจังหวัดและ                
กลุ่มจังหวัด ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2559 - 2560 และปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มาด าเนินการแทน
โครงการเดิม  
   3) การใช้งบประมาณเหลือจ่ายจากโครงการที่ได้ด าเนินงานเสร็จสิ้น บรรลุวัตถุประสงค์และ
เป้าหมายโครงการแล้ว  
   ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดหรือหัวหน้ากลุ่มจังหวัดน าเสนอ ก.บ.จ. หรือ ก.บ.ก. แล้วแต่กรณี 
พิจารณา กลั่นกรอง และให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงโครงการและ/หรือโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ
รายจ่ายตามแผนปฏิบัติราชการของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2560 และ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 และ ให้ ก.บ.จ. หรือ ก.บ.ก. รายงานการเปลี่ยนแปลงโครงการและการโอน
เปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายที่ด าเนินการตามข้อ 1 ให้ อ.ก.บ.ภ. ที่ก ากับดูแลภาค ทราบภายใน 15 วัน นับ
แต่วันสิ้นไตรมาส 
   2. กรณีจังหวัดหรือกลุ่มจังหวัดมีความประสงค์ขอโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายของ
จังหวัด หรือของกลุ่มจังหวัด ที่ไม่เข้าเงื่อนไขตามข้อ 1 ให้เสนอขอความเห็นชอบจาก อ.ก.บ.ภ. ที่ก ากับดูแลภาค  
  โดยให้ผู้ว่าราชการจังหวัดหรือหัวหน้ากลุ่มจังหวัด น าเสนอเพ่ือขอความเห็นชอบจาก 
ก.บ.จ. หรือ ก.บ.ก. แล้วแต่กรณี เมื่อ ก.บ.จ. หรือ ก.บ.ก. ให้ความเห็นชอบในการปรับแผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปขีองจังหวัด แผนปฏิบัติราชการประจ าปีของกลุ่มจังหวัด แผนพัฒนาจังหวัด และแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด
พร้อมทั้ง เห็นชอบการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายของจังหวัดหรือกลุ่มจังหวัดแล้ว ให้ผู้ว่าราชการ
จังหวัดหรือ หัวหน้ากลุ่มจังหวัดน าเสนอขอความเห็นชอบจาก อ.ก.บ.ภ. ที่ก ากับดูแลภาค  
   เมื่อ อ.ก.บ.ภ. ที่ก ากับดูแลภาค ให้ความเห็นชอบในการปรับแผนดังกล่าวแล้ว ให้ผู้ว่า
ราชการ จังหวัดหรือหัวหน้ากลุ่มจังหวัดขอท าความตกลงกับส านักงบประมาณ  

   2. ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 
2554   ข้อ 24 ก าหนดว่า “หัวหน้าส่วนราชการหรือหัวหน้ารัฐวิสาหกิจมีอ านาจโอนและหรือเปลี่ยนแปลง
งบประมาณรายจ่ายที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในงบรายจ่ายใดๆ ภายใต้แผนงานเดียวกัน ยกเว้นงบบุคลากร 
เพ่ือจัดท าผลผลิตหรือโครงการตามเป้าหมายที่ระบุในเอกสารประกอบพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี หรือพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมหรือเพื่อเ พิ่มเติมเป้าหมาย ผลผลิตหรือโครงการ
เดิมดังกล่าวให้บรรลุเป้าหมายการให้บริการกระทรวงหรือเป้าหมายตามแผนงานในเชิงบูรณาการ แต่ต้องไม่
ก่อให้เกิดรายการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ ... ในกรณีที่เป็นการโอนหรือเปลี่ยนแปลงเพ่ือจัดหาครุภัณฑ์หรือ
สิ่งก่อสร้าง จะต้องมีวงเงินต่อหน่วยต่ ากว่าหนึ่งล้านบาทและต่ ากว่าสิบล้านบาทตามล าดับ” 
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   3. ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณรายจ่ายส าหรับแผนงานบูรณาการ พ .ศ. 
2559 หมวด 3 การโอนงบประมาณรายจ่าย ดังนี้ 
    ข้อ 15 ในกรณีที่มีความจ าเป็นต้องโอนงบประมาณรายจ่ายบูรณาการภายใต้แผนงาน 
บูรณาการเดียวกัน ให้โอนได้ในกรณี ดังต่อไปนี้ 
    (1) หน่วยงานรับงบประมาณไม่สามารถด าเนินการใช้จ่ายหรือก่อหนี้ผูกพันงบประมาณ
รายจ่ายส าหรับโครงการ กิจกรรม หรือรายการภายใต้แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณที่ได้รับ              
ความเห็นชอบจากส านักงบประมาณ 
    (๒) เป็นงบประมาณรายจ่ายที่เหลือจ่ายจากการด าเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์และ
เป้าหมายโครงการ กิจกรรม หรือรายการตามท่ีได้รับจัดสรรงบประมาณ หรือจากการจัดซื้อจัดจ้างแล้ว 
    (๓) เป็นงบประมาณรายจ่ายที่หมดความจ าเป็นในการใช้จ่ายไม่ว่าด้วยเหตุใด 
    (๔) กรณีมีความจ าเป็นเร่งด่วนต้องด าเนินโครงการ กิจกรรม หรือรายการอ่ืนที่อยู่
ภายใต้วัตถุประสงค์และเป้าหมายของแผนงานบูรณาการนั้น แต่มิได้รับรับการจัดสรรงบประมาณ 
    การโอนงบประมาณรายจ่ายตามวรรคหนึ่ง (1) (๓) และ (๔) ให้หน่วยงานรับ
งบประมาณแจ้งหน่วยงานเจ้าภาพทราบและให้รองนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีแล้วแต่กรณี พิจารณาเห็นชอบ
ก่อนเสนอส านักงบประมาณพิจารณาอนุมัติ 
    ข้อ 16 ให้หน่วยรับงบประมาณโอนและหรือเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายบูรณา
การตามข้อ 15 (2) ในงบรายจ่ายใดๆ ภายใต้โครงการหรือกิจกรรม ตัวชี้วัด และแนวทางการด าเนินงานใน
แผนงานบูรณาการเดียวกนั ยกเว้นงบบุคลากร เพื่อจัดท าโครงการตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติงานและ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ หรือเพ่ิมเติมเป้าหมายโครงการเดิมให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ โดยให้หน่วยรับงบประมาณ
รายงานหน่วยงานเจ้าภาพ และรายงานรองนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีแล้วแต่กรณี เพ่ือทราบ และแจ้ งส านัก
งบประมาณทราบด้วย  

    ส าหรับการประชุมในครั้งนี้ส่วนราชการและอ าเภอแจ้งขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียด
กิจกรรมและรายการงบประมาณเพื่อมาน าเสนอ ก.บ.จ. พิจารณาให้ความเห็นชอบ ประกอบด้วย 2 โครงการ 
2 กิจกรรม ดังนี้ 

 1) โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมเพื่อบริการประชาชนอย่างทั่วถึงใน
อ าเภอแกลง กิจกรรมก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยาง สายหัวน้ าตก – หนองลิง หมู่ที่ 6 ต าบลเนินฆ้อ อ าเภอแก
ลง จังหวัดระยอง วงเงิน 6,508,700 บาท หน่วยด าเนินการ : อ าเภอแกลง ขอโอนเปลี่ยนแปลงรายละเอียด
กิจกรรม ดังนี้ 

รายละเอียดกิจกรรม (เดิม) รายละเอียดกิจกรรมที่ขอเปลี่ยนแปลง (ใหม่) 
ก่อสร้างปรับปรุงถนนพาราแอสฟัลติกส์ ขนาดกว้าง 
6.00 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 2,000 เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือคิดเป็นพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 12,000 ตาราง
เมตร 

ก่อสร้างปรับปรุงถนนพาราแอสฟัลติกส์ ขนาดกว้าง 
6.00 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 2,000 เมตร หนา 0.05 
เมตร หรือคิดเป็นพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 12,000 ตาราง
เมตร 

เหตุผลที่ขอเปลี่ยนแปลง 
เนื่องจากปริมาณงานความหนาของผิวจราจร หนา 0.15 เมตร (เดิม) เป็นความหนาที่คลาดเคลื่อน  
ไม่เป็นไปตามมาตรฐานทั่วไปและไม่เป็นไปตามแบบแปลนการก่อสร้างของโครงการที่ได้ประมาณราคา  
เพ่ือของบประมาณ ดังนั้น จึงขอเปลี่ยนแปลงความหนาของผิวจราจรเป็น 0.05 เมตร 
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  ความเห็นฝ่ายเลขาฯ   
  การขอโอนเปลี่ยนแปลงข้างต้น เป็นการขอโอนเปลี่ยนแปลงในระดับกิจกรรมและงบรายจ่าย  
ตามมติคณะกรรมการบูรณาการนโยบายพัฒนาภาค (ก.บ.ภ.) ในการประชุมเมื่อวันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2560               
ข้อ 1/1)/1.3) เปลี่ยนแปลงรายละเอียดกิจกรรม ไม่มีผลกระทบต่อแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของจังหวัด
ระยองอยู่ในอ านาจของ ก.บ.จ.  
   แนวทางการด าเนินการ  
   1) ผู้ว่าราชการจังหวัดหรือหัวหน้ากลุ่มจังหวัดน าเสนอ ก.บ.จ. หรือ ก.บ.ก. แล้วแต่กรณี 
พิจารณา กลั่นกรอง และให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงโครงการและ/หรือโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ  
   2) รายงานการเปลี่ยนแปลงโครงการและการโอนเปลี่ยนแปลง งบประมาณรายจ่ายที่
ด าเนินการ  ให้ อ.ก.บ.ภ. ที่ก ากับดูแลภาค ทราบภายใน 15 วัน นับแต่วันสิ้นไตรมาส  

 มติที่ประชุม เห็นชอบในการขอโอนเปลี่ยนแปลงกิจกรรมของอ าเภอแกลง 
 
 2) โครงการส่งเสริมการตลาดและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว จังหวัดระยอง กิจกรรม
ส่งเสริม การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม จังหวัดระยอง (กิจกรรมย่อย : มหกรรมเล่าขาน ต านานเมืองระยอง เฉลิม
พระเกียรติ 63 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (วันอนุรักษ์มรดกไทยจังหวัดระยอง)) 
หน่วยด าเนินการ : ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดระยอง งบประมาณ 7,330,500 บาท (มหกรรมเล่าขาน 
ต านานเมืองระยอง งบประมาณ 2,307,000 บาท)  
 เนื่องจากส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดระยองได้ประชุมเตรียมความพร้อมการด าเนินงานเมื่อ
วันที่ 30 มกราคม 2561 โดยที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดระยองเป็นผู้ด าเนินการเอง 
และขยายเวลาการจัดงาน รวมเป็น 3 วัน จากเดิมวันที่ 2 – 3 เมษายน 2561 เปลี่ยนเป็นวันที่ 31 มีนาคม – 2 
เมษายน 2561 รวมทั้งขอโอนเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน เพ่ือความ
คุ้มค่าและเกิดประโยชน์ต่อทางราชการ (งบประมาณเท่าเดิม) ดังนี้ 

ที ่
(เดิม) (ใหม่) 

กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 
กิจกรรม 

งบประมาณ 
(บาท) 

1 ขบวนแห่ “มรดกไทย 4 ทิศ” 264,000 ขบวนแห่ “พลังรักษ์วัฒนธรรม” 362,000 
2 ประกวดส้มต าลีลา 80,000 ประกวดส้มต าลีลา 30,500 
3 ประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง 88,000 ประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง 

ระดับประถม/มัธยม 
54,000 

4 ของดีบ้านฉันของแต่ละอ าเภอ 160,000 ของดีบ้านฉันของแต่ละอ าเภอ  
(ลานวัฒนธรรม) 

220,000 

5 พิธีเปิดและพิธีถวายสักการะ 30,000 กิจกรรมเวทีกลาง (พิธีเปิดและ
พิธีถวายสักการะ) 

293,000 

6 โรงหนังวิกเถ้าแก่เทียน 
(ภาพยนตร์เก่า) 

15,000 โรงหนังวิกเถ้าแก่เทียน 
(ภาพยนตร์เก่า) 

21,000 

7 ภาษาถ่ินระยอง 20,000 ประกวดพูดจาภาษาถ่ินระยอง 
ระดับประถม/มัธยม 

61,800 

8 ดูแลรักษาความปลอดภัย 16,000 ดูแลรักษาความปลอดภัย 14,400 
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ที ่
(เดิม) (ใหม่) 

กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 
กิจกรรม 

งบประมาณ 
(บาท) 

9 การแสดงร าวงย้อนยุค ของ
โรงเรียนนครระยอง 2 วัน 

25,000 การแสดงร าวงชาวระยอง 20,000 

10 คัดเลือกศิลปินดีเด่นและผู้มี
ผลงานวัฒนธรรมดีเด่น 

40,000 คัดเลือกศิลปินดีเด่นและผู้มี
ผลงานวัฒนธรรมดีเด่น 

12,000 

11 วงดุริยางค์ประกอบพิธีถวาย
สักการะ 

20,000 - - 

12 ค่าจ้างจัดสถานที่ แสง สี เสียง 1,303,000 จ้างจัดสถานที่ 408,100 
13 ค่าใช้จ่ายในการจัดพิธีท าบุญ

ตักบาตร 
16,000 พิธีสงฆ์ 25,000 

14 ค่าใช้จ่ายในการ
ประชาสัมพันธ์ 

230,000 ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์ 387,000 

15 - - ประกวดภาพถ่ายระยองเมืองงาม 92,200 
16 - - ประกวดภาพยนตร์สั้น 50,000 
17 - - การแสดงทางวัฒนธรรม 240,000 
18 - - การปล่อยสัตว์น้ า 5,000 
19 - - ค่าใช้จ่ายอื่นๆ 11,000 

  ความเห็นฝ่ายเลขาฯ   
  การขอโอนเปลี่ยนแปลงข้างต้น เป็นการขอโอนเปลี่ยนแปลงในระดับกิจกรรมและงบรายจ่าย  
ตามมติคณะกรรมการบูรณาการนโยบายพัฒนาภาค (ก.บ.ภ.) ในการประชุมเมื่อวันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2560               
ข้อ 1/ 1)/ 1.3) เปลี่ยนแปลงรายละเอียดกิจกรรม ไม่มีผลกระทบต่อแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของจังหวัด
ระยอง  อยู่ในอ านาจของ ก.บ.จ.  
   แนวทางการด าเนินการ  
   1) ผู้ว่าราชการจังหวัดหรือหัวหน้ากลุ่มจังหวัดน าเสนอ ก.บ.จ. หรือ ก.บ.ก. แล้วแต่กรณี 
พิจารณา กลั่นกรอง และให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงโครงการและ/หรือโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ  

   2) รายงานการเปลี่ยนแปลงโครงการและการโอนเปลี่ยนแปลง งบประมาณรายจ่ายที่
ด าเนินการ  ให้ อ.ก.บ.ภ. ที่ก ากับดูแลภาค ทราบภายใน 15 วัน นับแต่วันสิ้นไตรมาส 

 มติที่ประชุม เห็นชอบในการขอโอนเปลี่ยนแปลงกิจกรรมของอ าเภอแกลง 
 
 ระเบียบวาระที่ 4.2  การน างบประมาณเหลือจ่ายที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มาด าเนินโครงการใหม่ (งบจงัหวดัและกลุ่มจังหวดั) 
  (ส านักงานจังหวัดระยอง น าเสนอ) 

 1. งบประมาณตามแผนปฎิบัติราชการ พ.ศ.2561 ของจังหวัด 2 กรณี 
  เนื่องจากส่วนราชการ/หน่วยงาน และอ าเภอที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2561 ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบของทางราชการแล้ว ปรากฏว่ามีวงเงิน
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งบประมาณเหลือจ่าย จ านวน 36,434,013.80 บาท (สามสิบหกล้านสี่แสนสามหมื่นสี่พันสิบสามบาทแปดสิบ
สตางค์) (ข้อมูล ณ วันที่ 9 มีนาคม 2561) ซึ่งสามารถน ามาจัดสรรด าเนินโครงการใหม่เพ่ือแก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อนของประชาชนในระดับพ้ืนที่ได้ ซึ่งจะต้องผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารงานจังหวัด            
แบบบูรณาการ ดังนี้ 
  1.1  น าโครงการ/กิจกรรมส ารองตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๑  
   เป็นการใช้งบประมาณเหลือจ่ายจากโครงการที่ได้ด าเนินงานเสร็จสิ้น บรรลุวัตถุประสงค์
และเป้าหมายโครงการแล้ว มาด าเนินการใหม่โดยน าโครงการส ารองตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ. 
๒๕๖๑ (Y2) มาด าเนินการ ซึ่งไม่กระทบต่อแผนพัฒนาจังหวัด และปฏิบัติราชการประจ าปี  
   แนวทางการด าเนินการ  
   1) ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดหรือหัวหน้ากลุ่มจังหวัดน าเสนอ ก.บ.จ. หรือ ก.บ.ก. แล้วแต่
กรณี พิจารณา กลั่นกรอง และให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงโครงการและ/หรือโอน เปลี่ยนแปลง
งบประมาณรายจ่าย  
   2) รายงานการขอโอนเปลี่ยนแปลงโครงการและการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ
รายจ่ายที่ด าเนินการตามข้อ 1 ให้ อ.ก.บ.ภ. ที่ก ากับดูแลภาค ทราบภายใน  15 วัน นับแต่วันสิ้นไตรมาส 

     ในการนี้ ขอเสนอน าโครงการมาด าเนินการข้างต้น เพื่อขอความเห็นชอบจาก ก.บ.จ.
จ านวน 6 โครงการ 6 กิจกรรม วงเงินงบประมาณรวม 14,139,000 บาท ดังนี้ 

 1. โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมเพื่อบริการประชาชนอย่างทั่วถึง ในอ าเภอ
เขาชะเมา  
  กิจกรรม (เดิม) ปรับปรุงถนนลาดยางสายโป่งสะท้อน – คลองป่าไม้  ต าบลช าฆ้อ อ าเภอ 
เขาชะเมา 
  รายละเอียด (เดิม) ปรับปรุงถนนลาดยาง SLURRY SEAL ขนาดกว้าง ๖ เมตร ไหล่ทาง 
ข้างละ ๐.๕ เมตร ยาวไม่น้อยกว่า ๑,๖๐๐ เมตร คิดเป็นพื้นที่ด าเนินการทั้งสิ้นไม่น้อยกว่า ๑๑,๒๐๐ ตารางเมตร 
  หน่วยด าเนินการ อ าเภอเขาชะเมา 
  งบประมาณ 3,747,000 บาท 
  ทั้งนี้ อ าเภอเขาชะเมาขอโอนเปลี่ยนแปลงรายละเอียดกิจกรรม แต่ยังคงเป็นถนนเส้นทาง
เดิมและงบประมาณเดิม รายละเอียดดังนี้ 
  กิจกรรม (ใหม่) ก่อสร้างปรับปรุงถนนพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายโป่งสะท้อน – คลอง
ป่าไม้  ต าบลช าฆ้อ อ าเภอเขาชะเมา 
  รายละเอียด (ใหม่)  ก่อสร้างปรับปรุงถนนพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ขนาดกว้าง 6 เมตร 
ยาวไม่น้อยกว่า 1,000.00 เมตร หนา 0.05 เมตร คิดเป็นพ้ืนที่ด าเนินการทั้งสิ้นไม่น้อยกว่า 6 ,000.00 
ตารางเมตร 
    เหตุผลการขอโอนเปลี่ยนแปลง 
  1. เนื่องจากส่วนราชการ/อ าเภอที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณ 
พ.ศ. 2561 ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบของทางราชการแล้ว ปรากฏว่ามีวงเงินเหลือจ่ายซึ่งสามารถ
น ามาจัดสรรด าเนินโครงการใหม่  
  2. ตอบสนองนโยบายในการช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนยางพารา       
  3. เพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในระดับพ้ืนที่  ถนนช ารุดมาเป็นระยะ
เวลานาน ใช้เป็นเส้นทางสัญจรของประชาชน และขนส่งสินค้าทางด้านการเกษตร         

    มติที่ประชุม เห็นชอบในการขอโอนเปลี่ยนแปลงกิจกรรมของอ าเภอเขาชะเมา และเห็นชอบใน
การใช้งบประมาณเหลือจ่ายมาจัดสรรในการด าเนินโครงการดังกล่าว 



รายงานการประชมุ ก.บ.จ. คร้ังที่ 2/2561 (คร้ังที่ 4 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561)      10 

 2. โครงการสร้างแหล่งกักเก็บน้ าเพื่อป้องกัน แก้ไขปัญหาน้ าท่วมและภัยแล้ง 
  กิจกรรม ก่อสร้างฝายถนนน้ าล้นคลองห้วยยาง พร้อมขุดลอกคลอง หมู่ที่ 11  ต าบลบางบุตร 
อ าเภอบ้านค่าย 
  รายละเอียด ก่อสร้างฝายถนนน้ าล้นขนาด กว้าง 7 เมตร ยาว 20 เมตร จ านวน 1 จุด 
พร้อมขุดลอกคลอง กว้างเฉลี่ย 23 เมตร ยาว 300 เมตร ลึกเฉลี่ย 5 เมตร 
  หน่วยด าเนินการ อ าเภอบ้านค่าย 
  งบประมาณ 1,680,000 บาท 
  เหตุผลการขอโอนเปลี่ยนแปลง 
  1. เนื่องจากส่วนราชการ/อ าเภอที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณ 
พ.ศ. 2561 ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบของทางราชการแล้ว ปรากฏว่ามีวงเงินเหลือจ่ายซึ่งสามารถ
น ามาจัดสรรด าเนินโครงการใหม่  
  2. เพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในเรื่องน้ าเพ่ือการเกษตร  เนื่องจากพ้ืนที่
ดังกล่าวเกิดน้ าท่วม และน้ าแล้ง ประกอบกับเป็นพ้ืนที่ท าสวนผลไม้       

 มติที่ประชุม เห็นชอบในการใช้งบประมาณเหลือจ่ายมาจัดสรรในการด าเนินโครงการดังกล่าว 

 3. โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมเพื่อบริการประชาชนอย่างทั่วถึงใน
อ าเภอวังจันทร์ 
  กิจกรรม (เดิม) ปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายเนินสูง - เขาตลาด  
หมู่ที่ 5 ต าบลชุมแสง อ าเภอวังจันทร์ 
  รายละเอียด (เดิม) ปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตกว้าง ๖ เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 
๑,๒๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพ้ืนที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า  ๗,๒๐๐ ตารางเมตร 
  งบประมาณ (เดิม)   4,310,000 บาท 
  หน่วยด าเนินการ อ าเภอวังจันทร์ 
  ทั้งนี้ อ าเภอวังจันทร์ขอโอนเปลี่ยนแปลงรายละเอียดกิจกรรม รายละเอียดดังนี้ 
  กิจกรรม (ใหม่) ก่อสร้างปรับปรุงถนนพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายชุมแสง - เขาตลาด 
ชุมชนที่ 3 หมู่ที่ 5 ต าบลชุมแสง อ าเภอวังจันทร์ 
  รายละเอียด (ใหม่) ก่อสร้างปรับปรุงถนนพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ขนาดกว้าง 6.00 
เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 620 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 3,720 ตารางเมตร 
  งบประมาณ (ใหม่)  2,987,000 บาท 
  เหตุผลการขอโอนเปลี่ยนแปลง 
  1..เนื่องจากส่วนราชการ/อ าเภอที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
งบประมาณ พ.ศ. 2561 ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบของทางราชการแล้ว ปรากฏว่ามีวงเงินเหลือจ่าย
ซึ่งสามารถน ามาจัดสรรด าเนินโครงการใหม่  
  2. ตอบสนองนโยบายในการช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนยางพารา       
  3..เพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในระดับพ้ืนที่ ถนนช ารุดมาเป็นระยะ
เวลานาน  ใช้เป็นเส้นทางสัญจรของประชาชน และขนส่งสินค้าทางด้านการเกษตร 

    มติที่ประชุม เห็นชอบในการขอโอนเปลี่ยนแปลงกิจกรรมของอ าเภอวังจันทร์ และเห็นชอบใน
การใช้งบประมาณเหลือจ่ายมาจัดสรรในการด าเนินโครงการดังกล่าว 
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 4. โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมเพื่อบริการประชาชนอย่างทั่วถึงใน
อ าเภอแกลง 
  กิจกรรม (เดิม) ก่อสร้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหนองหอย - ชากตะแบก  
ซอย ๔  หมู่ที่ ๑๒ ต าบลวังหว้า 
  รายละเอียด (เดิม) ก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล. ๒ ช่วง  ช่วงที่ ๑ ขนาดผิวจราจรกว้าง 
๔.๐๐ เมตร ยาว ๓๙๐ เมตร หนา ๐ .๑๕ เมตร หรือมี เนื้ อที่ ไม่น้อยกว่ า  ๑ ,๕๖๐ ตาราง เมตร                                                      
ช่วงที่ ๒ ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๖๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕  เมตร หรือมีเนื้อที่ไม่น้อยกว่า ๒,๖๐๐ 
ตารางเมตร (ไหล่ทางตามสภาพ) พร้อมวางท่อลอดกลม คสล. ขนาด ๐.๖ x ๑.๐๐ เมตร ๗ ท่อน 
  งบประมาณ (เดิม)  3,100,000 บาท 
  หน่วยด าเนินการ อ าเภอแกลง 
  ทั้งนี้ อ าเภอแกลงขอโอนเปลี่ยนแปลงรายละเอียดกิจกรรม รายละเอียดดังนี้ 
  กิจกรรม (ใหม่) ก่อสร้างปรับปรุงถนนพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายหนองหอย –  
ชากตะแบก ซอย 4 หมู่ที่ 12 ต าบลวังหว้า อ าเภอแกลง จังหวัดระยอง 
  รายละเอียด (ใหม่) ก่อสร้างปรับปรุงถนนพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ขนาดกว้าง 6.00 
เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 610.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีเนื้อที่ไม่น้อยกว่า 3,660.00 ตารางเมตร 
  งบประมาณ (ใหม่)  2,000,000 บาท 
  เหตุผลการขอโอนเปลี่ยนแปลง 
  1. เนื่องจากส่วนราชการ/อ าเภอที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
งบประมาณ พ.ศ. 2561 ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบของทางราชการแล้ว ปรากฏว่ามีวงเงินเหลือจ่าย
ซึ่งสามารถน ามาจัดสรรด าเนินโครงการใหม่  
  2. ตอบสนองนโยบายในการช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนยางพารา       
  3. เพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในระดับพ้ืนที่ ถนนช ารุดมาเป็นระยะ
เวลานาน  ใช้เป็นเส้นทางสัญจรของประชาชน  ขนส่งสินค้าทางด้านการเกษตร และเข้าสู่แหล่งท่องเที่ยว           

    มติที่ประชุม เห็นชอบในการขอโอนเปลี่ยนแปลงกิจกรรมของอ าเภอแกลง และเห็นชอบในการ
ใช้งบประมาณเหลือจ่ายมาจัดสรรในการด าเนินโครงการดังกล่าว 

 5. โครงการสร้างจิตส านึกอย่างมีส่วนร่วมเพื่อดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม 
  กิจกรรม เสริมสร้างความมั่นคงด้านทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งจังหวัดระยอง  โดย
ชุมชนมีส่วนร่วม 
  รายละเอียด (เดิม)  
  1. กิจกรรมสร้างแหล่งหญ้าทะเลเทียม(ซั้งเชือก)เพ่ือฟ้ืนฟูทรัพยากรสัตว์ทะเลและระบบ
นิเวศในทะเลบริเวณหน้าบ้านชุมชนชายฝั่งจังหวัดระยอง 
  2. กิจกรรมฟ้ืนฟูปะการังธรรมชาติโดยวิธีการปลูก “ประชาร่วมใจ ปลูกปะการังทะเล
ระยอง” 
  3. กิจกรรมเสริมสร้างการมีส่วนร่วมแบบประชารัฐของภาคประชาชน องค์กรต่างๆ และ
ภาคราชการในการสงวน อนุรักษ์และฟ้ืนฟูทรัพยากรและระบบนิเวศทางทะเลและชายฝั่งฯ “ประชารัฐร่วมใจ 
ปกป้องทะเลระยอง 
  4. กิจกรรมบริหารจัดการขยะในทะเลและชายฝั่ง แบบประชารัฐจังหวัดระยอง “ชายหาด
สะอ้าน บ้านปลาสะอาด” 
  5. กิจกรรมจัดสร้างสื่อประชาสัมพันธ์ รณรงค์พ้ืนที่จัดวางและมาตรการการใช้ประโยชน์
แหล่งหญ้าทะเลเทียม(ซั้งเชือก) 
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  งบประมาณ (เดิม)  10,000,000 บาท 
  หน่วยด าเนินการ ส านักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 1 
  ทั้งนี้ ส านักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 1  ขอโอนเปลี่ยนแปลง
รายละเอียดกิจกรรม รายละเอียดดังนี้ 
  รายละเอียด (ใหม่)  
  1. กิจกรรมเพ่ิมจ านวนประชากรต้นไม้ป่าชายเลนและสัตว์น้ า โดยการ  “การปลูกและ
ปล่อย”เพ่ือการเสริมเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนทุกภาคส่วนสู่ ความมั่นคงด้านเศรษฐกิจและสังคม 
       1.1 จัดกิจกรรม จ านวน 5 ครั้ง โดยด าเนินการ ดังนี้  ผู้เข้าร่วมกิจกรรม จ านวน 500 
คน ปลูกพันธุ์ไม้ป่าชายเลน จ านวน 1,000 ต้น ปล่อยพันธุ์ปู จ านวน 2,000 ตัวๆ  ปล่อยพันธุ์ปลา จ านวน 
9,280 ตัว 
        1.2 พ้ืนที่ด าเนินกิจกรรม บริเวณ ป่าชายเลนกลางเมืองจังหวัดระยอง และ ป่าชายเลน
ปากน้ าประแสร์ จะได้พ้ืนที่ป่าชายเลนเพ่ิมขึ้น ประมาณ 2 ไร่ และจ านวนสัตว์น้ าในพ้ืนที่ป่าชายเลนเพ่ิมมากขึ้น 
ท าให้ชุมชนในพ้ืนที่มีเศรษฐกิจและสังคมมีรายได้เพ่ิมมากขึ้น 
  2. กิจกรรมเสริมสร้างการมีส่วนร่วมแบบประชารัฐของภาคประชาชน องค์กรต่างๆ และ
ภาคราชการในการสงวน อนุรักษ์และฟ้ืนฟูทรัพยากรและระบบนิเวศทางทะเลและชายฝั่งฯ  “ประชารัฐร่วมใจ 
ปกป้องทะเลระยอง” 
       2.1 ออกปฏิบัติงานเฝ้าระวัง คุ้มครอง อนุรักษ์ ฟ้ืนฟูทรัพยากรทางทะเลในจังหวัด
ระยอง โดยการมีส่วนร่วมกับภาคประชาชน ภาคราชการ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการด าเนินงาน 
จ านวน 20 ครั้ง 
       2.2 พ้ืนที่ด าเนินกิจกรรม บริเวณ หมู่เกาะเสม็ด หมู่เกาะมัน เกาะสะเก็ด พ้ืนที่ตลอด
แนวชายฝั่งทะเลจังหวัดระยอง ประมาณ 104 กิโลเมตร พ้ืนที่ปะการังธรรมชาติ 3,151 ไร่ พ้ืนที่หญ้าทะเล 
11,924 ไร่ พ้ืนที่ปะการังเทียม 10 ไร่ ท าให้ทรัพยากรมีความอุดมสมบรูณ์และยั่งยืนต่อไปในอนาคต 
  งบประมาณ (ใหม่)  2,500,000 บาท 
  เหตุผลการขอโอนเปลี่ยนแปลง 
  1..เนื่องจากส่วนราชการ/อ าเภอที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
งบประมาณ พ.ศ. 2561 ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบของทางราชการแล้ว ปรากฏว่ามีวงเงินเหลือจ่าย
ซึ่งสามารถน ามาจัดสรรด าเนินโครงการใหม่  
  2. จังหวัดระยองมีพ้ืนที่ชายฝั่งกว่า 100 กิโลเมตร บางส่วนเป็นหาดทราย บางส่วนเป็น
ชายเลน ประชาชนบริเวณชายฝั่ง ประกอบอาชีพประมงเรือเล็กจ านวนมาก ปัจจุบันประสบปัญหาทรัพยากร
ชายฝั่งถูกท าลาย ที่อยู่อาศัยของสัตว์ทะเลน้อยลง  อีกทั้งบางส่วนถูกกัดเซาะจากน้ าทะเล จึงเป็นการเร่ง ด่วนที่
จะต้องเพ่ิมพ้ืนที่ป่าชายเลนและสัตว์น้ าในพ้ืนที่ป่าชายเลน การใช้ประโยชน์ของพ้ืนที่ป่าชายเลน การอนุรักษ์ 
ฟ้ืนฟู และคุ้มครองป้องกันการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งโดยการมีส่วนร่วม 
จากทุกภาคส่วน     
 มติที่ประชุม เห็นชอบในการขอโอนเปลี่ยนแปลงกิจกรรมของส านักงานบริหารจัดการ
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 1 และเห็นชอบในการใช้งบประมาณเหลือจ่ายมาจัดสรรในการด าเนินโครงการ
ดังกล่าว 
 ข้อคิดเห็นจากคณะกรรมการฯ 
 นายกสมาคมธุรกิจท่องเที่ยว : ในรายละเอียกกิจกรรมที่ 1. ภาคเอกชนในจังหวัดระยองได้
ร่วมกันด าเนินการควบคู่กับการท่องเที่ยวในจังหวัดระยอง ซึ่งภาคเอกชนมีความพร้อมกันการซื้อพันธุ์ สัตว์เพ่ือ
มากด าเนินกิจกรรม 
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 ประธานหอการค้า : การปล่อยสัตว์น้ าส่วนใหญ่ สัตว์มักจะเหลือรอดมีชีวิตเพียงไม่กี่เปอร์เซ็น 
เพ่ือให้เกิดความยั่งยืนควรเลี้ยงและเพาะพันธุ์ให้มีขนาดที่เหมาสมก่อน จากนั้นประสานให้ภาคเอกชนในการท า
กิจกรรมเพื่อความยั่งยืน  
 ผอ.สบช 1 : พันธุ์ปลาและพันธุ์ปูที่ทาง สบช.1 ด าเนินการปล่อย มีวัตถุประสงค์มุ่งเน้นการ
สืบพันธุ์ของสัตว์น้ า ส่วนใหญ่จะเป็นพ่อพันธุ์และแม่พันธุ์ และจะมีการบริหารจัดการพ้ืนที่บริเวณที่ปล่อยสัตว์น้ า
ด้วยเช่นกัน 
 ประธานสภาอุตสาหกรรม : ในรายละเอียดกิจกรรมเมื่อด าเนินโครงการแล้ว จะมีพ้ืนที่ป่าชาย
เลนเพ่ิมข้ึนเพียงแค่ 2 ไร่ ซึ่งถือว่าน้อยมาก ดังนั้น ควรเพิ่มพ้ืนที่ป่าชายเลนให้มากกว่า 2 ไร่ 
 ผอ.สบช 1 : การปลูกป่าชายเลน 1 ไร่ จะปลูกพันธ์ไม้ได้ประมาณ 710 ต้น ระยะห่าง
ระหว่างต้นเท่าๆ กัน ซึ่งต้นไม้ที่จะน ามาใช้ในการปลูกของโครงการจะเป็นพันธุ์ไม้ที่เหมาะสมกับพ้ืนที่ 

 6. โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูและพัฒนาทรัพยากรน้ า 
   กิจกรรม ขุดลอกคลองสุขไพรวัน หมู่ที่ 3,2 ต าบลกองดิน อ าเภอแกลง  จังหวัดระยอง 
   รายละเอียด (เดิม)  ขุดลอกคลองและก าจัดสิ่งกีดขวางทางน้ า ความยาว 1,630 เมตร 
หรือคิดเป็นปริมาตรสิ่งที่ขุดลอกไม่น้อยกว่า  28,895  ลูกบาศก์เมตร 
  งบประมาณ (เดิม)  1,918,000 บาท 
  หน่วยด าเนินการ อ าเภอแกลง 
  ทั้งนี้ อ าเภอแกลงขอโอนเปลี่ยนแปลงรายละเอียดกิจกรรม รายละเอียดดังนี้ 
  รายละเอียด (ใหม่)  
  1. งานถากถางป่าและล้มต้นไม้ พ้ืนที่รวม 16,300 ตารางเมตร 
  2. งานขุดลอกสิ่งกีดขวางทางน้ าและตะกอนดินด้วยรถขุดกว้างประมาณ 14.00 เมตร 
ยาวประมาณ 1,630 เมตร หรือคิดเป็นปริมาตรไม่น้อยกว่า 21,980 ลบ.ม. 
  งบประมาณ (ใหม่)  1,225,000 บาท 
  เหตุผลการขอโอนเปลี่ยนแปลง 
  1..เนื่องจากส่วนราชการ/อ าเภอที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
งบประมาณ พ.ศ. 2561 ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบของทางราชการแล้ว ปรากฏว่ามีวงเงินเหลือจ่าย
ซึ่งสามารถน ามาจัดสรรด าเนินโครงการใหม่  
  2. เพ่ือแก้ปัญหาความเดือดร้อนในการประกอบอาชีพเกษตรกรรมอันเนื่องมาจาก ภาวะภัย
แล้งที่เกิดขึ้นเป็นประจ าทุกปี  
  3. ปัจจุบันคลองสุขไพรวัน หมู่ที่ 3,2 ต าบลกองดิน อ าเภอแกลง จังหวัดระยอง มีลักษณะ
ตื้นเขินเป็นอย่างมาก ในช่วงฤดูแล้งไม่สามารถกักเก็บน้ าได้ และในช่วงฤดูฝนไม่สามารถระบายน้ าได้ทัน 
เนื่องจากการกีดขวางของวัชพืช 
 มติที่ประชุม เห็นชอบในการขอโอนเปลี่ยนแปลงรายละเอียดกิจกรรมอ าเภอแกลง และ
เห็นชอบในการใช้งบประมาณเหลือจ่ายมาจัดสรรในการด าเนินโครงการดังกล่าว 

 สรุปที่ประชุมเห็นชอบการใช้งบประมาณเหลือจ่ายจากโครงการที่ได้ด าเนินงานเสร็จสิ้น 
บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายโครงการแล้ว มาด าเนินการใหม่โดยน าโครงการส ารองตามแผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๑ (Y2) มาด าเนินการ ซึ่งไม่กระทบต่อแผนพัฒนาจังหวัด และปฏิบัติราชการ
ประจ าปี จ านวน 6 โครงการ 6 กิจกรรม วงเงินงบประมาณรวม 14,139,000 บาท 
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  1.2 น าโครงการ/กิจกรรมใหม่ ที่ส่วนราชการ/หน่วยงาน และอ าเภอ น าเสนอเพื่อ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ และแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนประชาชน มาด าเนินโครงการใหม่   
    เป็นการใช้งบประมาณเหลือจ่ายจากโครงการที่ ได้ด าเนินงานเสร็จสิ้น บรรลุ
วัตถุประสงค์และเป้าหมายโครงการแล้วไม่มีบรรจุในแผนพัฒนาจังหวัด และปฏิบัติราชการประจ าปี เนื่องจากเป็น
โครงการใหม ่กระทบต่อแผนพัฒนาจังหวัด และปฏิบัติราชการประจ าปี   
   แนวทางการด าเนินการ 
   1) ผู้ว่าราชการจังหวัดหรือหัวหน้ากลุ่มจังหวัด น าเสนอเพ่ือขอความเห็นชอบจาก 
ก.บ.จ. หรือ ก.บ.ก. แล้วแต่กรณี  
   2) เมื่อ ก.บ.จ. หรือ ก.บ.ก. แล้วแต่กรณีให้ความเห็นชอบแล้ว ให้ผู้ว่าราชการจังหวัด
หรือ หัวหน้ากลุ่มจังหวัดน าเสนอขอความเห็นชอบจาก อ.ก.บ.ภ. ที่ก ากับดูแลภาค  
   3) เมื่อ อ.ก.บ.ภ. ที่ก ากับดูแลภาค ให้ความเห็นชอบแล้ว ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดหรือ
หัวหน้ากลุ่มจังหวัดขอท าความตกลงกับส านักงบประมาณ 

  ในการนี้ ขอความเห็นชอบจาก ก.บ.จ. ก่อนน าเสนอ  อ.ก.บ.ภ. ที่ก ากับดูแลภาค จ านวน 6 
โครงการ 6 กิจกรรม และช าระคืนค่าปรับ วงเงินงบประมาณรวม 22,217,848 บาท ดังนี้ 

 1. โครงการส่งเสริมและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวจังหวัดระยอง 
  กิจกรรม ติดตั้งป้ายแนะน าแหล่งท่องเที่ยว จังหวัดระยอง 
  งบประมาณ 9,854,000 บาท 
  หน่วยด าเนินการ แขวงทางหลวงชนบทระยอง 
  รายละเอียด  
  1. ติดตั้งป้ายแนะน าแหล่งท่องเที่ยวชนิดแขวนสูงขนาด หน้าป้าย 2.40*3.00 เมตร 
จ านวน 21 ชุด  
  2. ป้ายแนะน าแหล่งท่องเที่ยวชนิดแบบข้ามทาง ขนาด span 13.00 เมตร (แบบหน้า
เดียว) ขนาดหน้าป้าย 3.50*8.00 เมตร จ านวน 6 ชุด  
  3. ป้ายแนะน าแหล่งท่องเที่ยวชนิดแบบข้ามทาง ขนาด span 15.00 เมตร (แบบหน้า
เดียว) ขนาดหน้าป้าย 3.50*8.00 เมตร จ านวน 1 ชุด 
  เหตุผลการขอโอนเปลี่ยนแปลง 
  1..เนื่องจากส่วนราชการ/อ าเภอที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
งบประมาณ พ.ศ. 2561 ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบของทางราชการแล้ว ปรากฏว่ามีวงเงินเหลือจ่าย
ซึ่งสามารถน ามาจัดสรรด าเนินโครงการใหม่  
  2. จังหวัดระยองมีนโยบายในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวจ านวนมาก ทั้งทะเล น้ าตก ภูเขา 
แหล่งวัฒนธรรม สวนผลไม้ โดยเฉพาะแหล่งท่องเที่ยวชุมชนใน  หลายพ้ืนที่มีการพัฒนาในเชิงโครงสร้างในพ้ืนที่ 
แต่ยังขาดการประชาสัมพันธ์ และการสร้างการรับรู้ ดังนั้น การติดตั้งป้ายชี้ทางไปยังแหล่งท่องเที่ยว เพ่ือส่งเสริม
การประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว และให้นักท่องเที่ยวได้รับรู้รับทราบ และเดินทางไปยังแหล่งท่องเที่ยวอย่า ง
ถูกต้อง 
  มติที่ประชุม เห็นชอบในการใช้งบประมาณเหลือจ่ายมาจัดสรรในการด าเนินโครงการ
ดังกล่าว 
  ข้อคิดเห็นจากที่ประชุม 
  นายกสมาคมท่องเที่ยว : รูปภาพแหล่งท่องเที่ยวที่จะปรากฏในแผ่นป้าย ควรเป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวที่ส าคัญของจังหวัดระยอง เพ่ือดึงดูดนักท่องเที่ยวให้สนใจและไปเที่ยว รวมทั้งควรจัดท าป้ายเป็น 3 
ภาษา คือ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และภาษาจีน 
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  ประธานหอการค้า : ขณะนี้จังหวัดก าลังด าเนินโครงการถอดรหัสการพัฒนา 4DNA ซึ่งผล
จากการด าเนินโครงการจะท าให้จังหวัดระยองมีอัตลักษณ์ที่โดดเด่น ดังนั้น ป้ายแนะน าที่จะสร้างขึ้นจึงควร
สอดคล้องกับการถอดรหัส 4DNA เช่นกัน 
 มอบหมาย : แขวงทางหลวงชนบทประสานกับสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวในเรื่องภาพแนะน าและ
เส้นทางต่างๆ ในการติดตั้งป้าย 
 

 2. โครงการพัฒนาสาธารณูปโภคด้านไฟฟ้า เพื่อคุณภาพชีวิตท่ีดีของประชาชน 
  กิจกรรมหลัก ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง สาย รย. 1035 อ าเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง 
  งบประมาณ  5,282,000 บาท 
  หน่วยด าเนินการ แขวงทางหลวงชนบทระยอง บาท 
  รายละเอียด ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง แบบกิ่งเดี่ยวเสาสูง 9.00 เมตร ถนนสาย รย.1035 
แยกทางหลวงหมายเลข 3 - นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด อ าเภอเมือง จังหวัดระยอง จ านวน 116 ต้น 
  เหตุผลการขอโอนเปลี่ยนแปลง 
  1..เนื่องจากส่วนราชการ/อ าเภอที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
งบประมาณ พ.ศ. 2561 ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบของทางราชการแล้ว ปรากฏว่ามีวงเงินเหลือจ่าย
ซึ่งสามารถน ามาจัดสรรด าเนินโครงการใหม่  
  2. เพ่ือเสริมสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ป้องกันการก่อ
อาชญากรรม และอ านวยความสะดวกแก่ผู้ใช้รถใช้ถนน และเป็นไปตามนโยบายรัฐบาลในการเพ่ิมแสงสว่าง
บริเวณจุดเสี่ยง 
  มติที่ประชุม เห็นชอบในการใช้งบประมาณเหลือจ่ายมาจัดสรรในการด าเนินโครงการ
ดังกล่าว 
 3. โครงการควบคุมประชากรสัตว์เพื่อความปลอดภัยและภาพลักษณ์ที่ดี 
  กิจกรรมหลัก ท าหมันสุนัขและแมวพ้ืนที่เกาะเสม็ด 
  งบประมาณ 700,000 บาท 
  หน่วยด าเนินการ ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดระยอง 
  รายละเอียด ท าหมันสุนัขและแมว บนเกาะเสม็ด จ านวน 100 ตัว 
  เหตุผลการขอโอนเปลี่ยนแปลง 
  1..เนื่องจากส่วนราชการ/อ าเภอที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
งบประมาณ พ.ศ. 2561 ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบของทางราชการแล้ว ปรากฏว่ามีวงเงินเหลือจ่าย
ซึ่งสามารถน ามาจัดสรรด าเนินโครงการใหม่  
  2. เกาะเสม็ด เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ส าคัญที่สุดของจังหวัดระยอง ในแต่ละปีมีนักท่องเที่ยว
มากกว่า 500,000 คน ช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาพบว่ามีปริมาณสุนัขมากกว่า 200 ตัว และแมวอีกจ านวนมาก 
สร้างความเดือดร้อนแก่นักท่องเที่ยว ในการนี้ เพ่ือป้องกันไม่ให้เกิดโรคพิษสุนัขบ้า เพ่ือควบคุมจ านวนประชากร
สุนัขและแมว และเพ่ือส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีของจังหวัดระยอง 
  มติที่ประชุม เห็นชอบในการใช้งบประมาณเหลือจ่ายมาจัดสรรในการด าเนินโครงการ
ดังกล่าว 
  ข้อคิดเห็นจากที่ประชุม 
  ปศุสัตว์จังหวัดระยอง : การด าเนินโครงการท าหมันสุนัขและแมวพ้ืนที่เกาะเสม็ด เนื่องจาก
ในพ้ืนที่พบว่ามีสุนัขและแมวจรจัดค่อนข้างเยอะ และเป็นอัตรายต่อประชาชนและนักท่องเที่ยว รวมทั้งจังหวัด
ระยองเป็นหนึ่งในจังหวัดที่ประสบปัญหาโรคพิษสุนัขบ้า ดังนั้น จึงร่วมกับองค์การบริหารส่วนต าบลเพและ
อุทยานแห่งชาติเขาแหลมหญ้า – หมู่เกาะเสม็ด ในการด าเนินการ ซึ่งงบประมาณที่เสนอขอรับการสนับสนุน
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แบ่งเป็นค่าวัสดุเวชภัณฑ์ยาและค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานแก่เจ้าหน้าที่ ส าหรับวิธีการในการจับสุนัขเพ่ือมาท า
หมัน คือ การยิงยาสลบ   
  ประธานหอการค้า : จังหวัดระยองมีปัญหาสุนัขและแมวจรจัดเป็นจ านวนมาก ดังนั้น ควร
มีการก าหนดแผนงาน/โครงการและงบประมาณในการด าเนินการแก้ไขปัญหาทั่วทั้ งจังหวัด รวมทั้งจะต้องมี
มาตรการแนวทางต่างๆ แก่ผู้เลี้ยงสุนัขเช่นกันเพื่อความยั่งยืน 
  ประธานฯ : ให้ส านักงานงานปศุสัตว์จังหวัดระยองตั้งคณะกรรมการ และเชิญกลุ่มผู้เลี้ยง
สัตว์เลี้ยงและท้องถิ่นเข้าร่วมประชุมและชี้แจง รวมทั้งรับฟังปัญหาต่างๆ เพ่ือหาแนวทางและมาตรการในการ
แก้ไขปัญหาด้วย รวมทั้ง ส านักงานปศุสัตว์ควรมีรูปแบบการดักจับสุนัขใหม่ๆ นอกเหนือจากการใช้ยาสลบ 
  มอบหมาย : ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดระยองจัดท ารายละเอียดโครงการที่เกี่ยวข้องตาม
ข้อคิดเห็นของที่ประชุมเพ่ือใช้งบประมาณให้คุ้มค่าต่อไป 

 4. โครงการเฝ้าระวังคุณภาพน้ าทะเลชายฝั่งเพื่อความย่ังยืน 
  กิจกรรมหลัก ติดตามเฝ้าระวังคุณภาพน้ าทะเลชายฝั่ง จังหวัดระยอง 
  งบประมาณ 370,000บาท 
  หน่วยด าเนินการ ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดระยอง 
  รายละเอียด 
  1. จัดหาเครื่องมือตรวจวัดคุณภาพน้ าเบื้องต้นชนิดหัวรวม ประกอบด้วย ค่าความเป็นกรด - 
ด่าง, ค่าออกซิเจนละลายในน้ า,การน าไฟฟ้า,ค่าความเค็มของน้ า ,ของแข็งละลายน้ า,ความถ่วงจ าเพาะของน้ า ,
อุณหภูมิ,ความขุ่น,ความต่างศักย์ของน้ า  
  2. จัดชุดเครื่องมือตรวจวัดคุณสมบัติทางเคมีของน้ า วิเคราะห์ค่าแอมโมเนีย,ไนไตรท์และ
ฟอสเฟต   
  เหตุผลการขอโอนเปลี่ยนแปลง 
  1..เนื่องจากส่วนราชการ/อ าเภอที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
งบประมาณ พ.ศ. 2561 ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบของทางราชการแล้ว ปรากฏว่ามีวงเงินเหลือจ่าย
ซึ่งสามารถน ามาจัดสรรด าเนินโครงการใหม่  
  2. จากการเฝ้าระวังคุณภาพน้ าในแม่น้ าและคลองสาธารณะในเขตควบคุมมลพิษจังหวัด
ระยองและในพื้นที่ๆ  มีความส าคัญของจังหวัดระยอง พบว่า คุณภาพน้ าส่วนใหญ่อยู่ในเกณฑ์เสื่อมโทรม  
  3. เพ่ือเป็นการเฝ้าระวังคุณภาพน้ าทะเลชายฝั่งบริเวณชายหาดค่ายมหาสุรสิงหนาท 
จังหวัดระยอง เนื่องด้วยพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา เสด็จประทับแรม ณ ค่ายมหาสุรสิงหนาท 
  มติที่ประชุม เห็นชอบในการใช้งบประมาณเหลือจ่ายมาจัดสรรในการด าเนินโครงการ
ดังกล่าว 
  ข้อคิดเห็นจากที่ประชุม 
  ประธานหอการค้า : ปัจจุบันขยะบริเวณชายฝั่งทะเลมีเป็นจ านวนมาก ดังนั้น หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องจึงควรเร่งด าเนินการในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวด้วย 
  นายกเทศบาลต าบลเนินพระ :  ควรมีการศึกษาถึงที่มาของขยะต่างๆ เพ่ือเป็นข้อมูลในการ
ด าเนินการแก้ไขปัญหาได้อย่างตรงจุดและถูกต้อง 
  มอบหมาย : ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดระยองด าเนินการศึกษา
ที่มาของขยะต่างๆ รวมทั้งจัดท าแผนงาน/โครงการที่เกี่ยวข้องกับการจัดการขยะในท้องทะเล บริเวณชายฝั่ง 
และแม่น้ า โดยร่วมกับส านักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 1 และหน่วยงานท้องถิ่นในพื้นที ่
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 5. โครงการประชาสัมพันธ์ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) 
  กิจกรรมหลัก ส่งเสริมประชาสัมพันธ์ สร้างการรับรู้ และการสื่อสารระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ
ภาคตะวันออก (EEC) จังหวัดระยอง 
  งบประมาณ 500,000 บาท 
  หน่วยด าเนินการ ส านักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดระยอง 
  รายละเอียด 
  1. ผลิตวิดิทัศน์ เผยแพร่เพ่ือสร้างการรับรู้ ประเด็น “ระยองได้อะไรจาก EEC” เพ่ือเผยแพร่
กับทุกภาคส่วนในจังหวัดระยอง ความยาวไม่เกิน 8 นาที โดยบันทึกเป็น 3 ภาษา(ไทย จีน อังกฤษ)  พร้อมบันทึก
ลงในแผ่นบันทึกข้อมูล จ านวน 500 แผ่น (200,000 บาท) 
  2. ผลิตและพิมพ์แผ่นพับขนาด เอ4 2 หน้า  พิมพ์ 4 สี จ านวน 30,000 แผ่นๆ ละ 10 
บาท (300,000 บาท) 
  เหตุผลการขอโอนเปลี่ยนแปลง 
  1..เนื่องจากส่วนราชการ/อ าเภอที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
งบประมาณ พ.ศ. 2561 ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบของทางราชการแล้ว ปรากฏว่ามีวงเงินเหลือจ่าย
ซึ่งสามารถน ามาจัดสรรด าเนินโครงการใหม่  
  2. จังหวัดระยองได้มีการจัดตั้งศูนย์ประสานงานระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก 
จังหวัดระยองเพ่ือท าหน้าที่เชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานจังหวัด และหน่วยงานระดับนโยบาย มีที่ตั้ง ณ ศูนย์
ราชการจังหวัดระยอง ซึ่งจากการท างานของศูนย์ฯ ที่ผ่านมาพบว่าปัญหาในเรื่อง การรับรู้ ของประชาชนต่อ
ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก ยังคงเป็นประเด็นหลักในระดับพ้ืนที่  ดังนั้น  
จึงต้องเร่งรัดการประชาสัมพันธ์และสร้างการรับรู้การพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC)  
ในทุกวิถีทาง 
  มติที่ประชุม เห็นชอบในการใช้งบประมาณเหลือจ่ายมาจัดสรรในการด าเนินโครงการ
ดังกล่าว 

 6. โครงการสนับสนุนการขับเคลื่อนระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) จังหวัดระยอง 
  กิจกรรมหลัก จัดท าแผนแม่บทการพัฒนาด้านการเกษตร จังหวัดระยอง สนับสนุนการ
ขับเคลื่อนระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) 
  งบประมาณ 4,000,000 บาท 
  หน่วยด าเนินการ ส านักงานจังหวัดระยอง 
  รายละเอียด ศึกษาข้อมูลด้านการเกษตรของจังหวัดระยอง เพ่ือเป็นฐานข้อมูลเชิงลึก
สนับสนุนโครงการ EECi (เขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก) โดยเฉพาะทางด้านอุตสาหกรรม
ชีวภาพ (Biopolis) 
  เหตุผลการขอโอนเปลี่ยนแปลง 
  1..เนื่องจากส่วนราชการ/อ าเภอที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
งบประมาณ พ.ศ. 2561 ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบของทางราชการแล้ว ปรากฏว่ามีวงเงินเหลือจ่าย
ซึ่งสามารถน ามาจัดสรรด าเนินโครงการใหม่ 
  2. ถึงแม้จังหวัดระยองจะเป็นจังหวัดอุตสาหกรรม แต่ประชาชนส่วนใหญ่ยังคงประกอบ
อาชีพเกษตรกรรม โดยเฉพาะชาวสวนผลไม้  สวนยางพารา  พืชอ่ืนอีกมากมาย ในขณะนี้ จังหวัดระยองอยู่ใน
พ้ืนที่ EEC ซึ่งจะมีเทคโนโลยีและนวัตกรรมต่างๆ ในพ้ืนที่จ านวนมาก ดังนั้น ภาคการเกษตรจะต้องเตรียมรับสิ่ง
เหล่านี้ด้วยเช่นกัน เพ่ือให้มีการพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพ จะต้องมีองค์ประกอบของความครบถ้วนของข้อมูล
พ้ืนฐาน ข้อมูลเชิงลึก และข้อมูลการพัฒนา ซึ่งจะต้องมีการศึกษาอย่างเป็นระบบ 
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  มติที่ประชุม เห็นชอบในการใช้งบประมาณเหลือจ่ายมาจัดสรรในการด าเนินโครงการ
ดังกล่าว 
  ข้อคิดเห็นจากที่ประชุม 
  ประธานสภาอุตสาหกรรม : ฐานข้อมูลที่ได้จากการศึกษาควรอยู่ในรูปแบบ IT ด้วย 
เนื่องจากสามารถสืบค้นและแก้ไขได้ง่ายมากกว่าการท าเป็นรูปเล่มเอกสาร 
  คุณสุรศักดิ์ วงษ์เหม : เมื่อได้ด าเนินการศึกษาเสร็จเรียบร้อยแล้ว ควรมีการน าผล
การศึกษาไปใช้ให้เกิดประโยชน์มากที่สุด 
  คุณสุธีรา ผ่องใส : ควรมีการประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรและผู้ที่เกี่ยวข้องภาคการเกษตร
รับทราบและรับรู้ถึงการที่จังหวัดจะด าเนินการจัดท าแผนแม่บทฯ เพ่ือให้ทุกภาคส่วนสามารถให้ข้อมูลที่เป็น
ประโยชน์ต่อโครงการมากท่ีสุด 

 7. ช าระคืนค่าปรับตามมติคณะรัฐนมตรีเมื่อวันที่ 6 กันยายน 2559 รับทราบหลักเกณฑ์
เงื่อนไขการพิจารณาช่วยเหลือผู้ประกอบการก่อสร้างที่ได้รับผลกระทบจากการขาดแคลนแรงงานอัน
เนื่องมาจากการปรับค่าจ้างขั้นต่ า 300 บาท เพ่ิมเติมจากมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2556 
และเม่ือวันที่ 18 พฤศจิกายน 2557 
  รายละเอียด ช าระคืนค่าปรับ กรมบัญชีกลางอนุมัติเมื่อ 22 กุมภาพันธ์ 61 จ านวน 2 
บริษัท (หจก. ศุภราชธุรกิจ 154,704 บาท  บ.ชาญชัยวิศวโยธาแกลง จ ากัด  1,357,144 บาท) 
  มติที่ประชุม เห็นชอบในการใช้งบประมาณเหลือจ่ายมาจัดสรรในการด าเนินการช าระ
ค่าปรับตามมติคณะรัฐมนตรี 

  สรุปที่ประชุมเห็นชอบการใช้งบประมาณเหลือจ่ายจากโครงการที่ได้ด าเนินงานเสร็จสิ้น 
บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายโครงการแล้ว มาด าเนินการใหม่ตามที่ส่วนราชการ/อ าเภอเสนอ ซึ่งกระทบ
ต่อแผนพัฒนาจังหวัด และปฏิบัติราชการประจ าปี จ านวน 6 โครงการ 7 กิจกรรม วงเงินงบประมาณรวม 
22,217,848 บาท 
  2. งบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก พ.ศ. 2561   
      อุทยานแห่งชาติเขาชะเมา – เขาวง แจ้งขอยกเลิก จ านวน 1 โครงการ 2 กิจกรรม คือ 
โครงการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและสิ่งอ านวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยว  กิจกรรมปรับปรุงเส้นทางศึกษา
ธรรมชาติน้ าตกเขาชะเมาและน้ าตกคลองปลาก้าง เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ในอุทยานแห่งชาติเขาชะ
เมา–เขาวง และพัฒนาศูนย์บริการนักท่องเที่ยวเป็นแหล่งเรียนรู้และประชาสัมพันธ์ การท่องเที่ยว อุทยาน
แห่งชาติ เขาชะเมา – เขาวง วงเงินรวม 5,951,000 บาท 
   ทั้งนี้ ขอความเห็นชอบจาก ก.บ.จ. น าเงินมาท าโครงการใหม่ จ านวน 1 โครงการ 1 
กิจกรรม ซึ่งเป็นโครงการที่อ าเภอบ้านฉางเสนอ และไม่อยู่ในแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก และ
แผนปฏิบัติราชการกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก จึงกระทบต่อแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก และ
แผนปฏิบัติราชการกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก รายละเอียดดังนี้ 
   โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพทางหลวงเพื่อเชื่อมโยงเข้าสู่แหล่งท่องเที่ยว 
   กิจกรรม ปรับปรุงถนนลาดยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายหนองหลง หมู่ที่ 2                    
ต าบลส านักท้อน  อ าเภอบ้านฉาง  จังหวัดระยอง 
   งบประมาณ 5,951,000 บาท 
   หน่วยด าเนินการ อ าเภอบ้านฉาง 
   รายละเอียด ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า  6.00 เมตร ยาว 1 ,670.00 เมตร หนาเฉลี่ย 
0.05 เมตร หรือคิดเป็นพ้ืนที่ผิวจราจร ไม่น้อยกว่า 10,020.00 ตารางเมตร  
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   เหตุผลการขอโอนเปลี่ยนแปลง 
   1.รายการเดิม เนื่องจากยังไม่ได้เริ่มด าเนินโครงการและกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า
และพันธุ์พืชยังไม่อนุมัติการขอใช้พื้นที่ และหน่วยงานไม่สามารถก าหนดระยะเวลาเริ่มด าเนินการได้ 
   2. รายการใหม่ เนื่องจากในพ้ืนที่ดังกล่าวอยู่ในเขตพ้ืนที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาค
ตะวันออก ซึ่งเชื่อมโยงกับสนามบินนานาชาติอู่ตะเภา และถนนเชื่อมโยงกับจังหวัดชลบุรี เพ่ือสะดวกแก่การ
เดินทางในพ้ืนที ่
      แนวทางการด าเนินการ 
   1. ให้หัวหน้ากลุ่มจังหวัด น าเสนอเพ่ือขอความเห็นชอบจาก ก.บ.ก. แล้วแต่กรณี เมื่อ 
ก.บ.ก. ให้ความเห็นชอบในการปรับแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของกลุ่มจังหวัด และแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด 
พร้อมทั้งเห็นชอบการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายของกลุ่มจังหวัดแล้ว ให้หัวหน้ากลุ่มจังหวัดน าเสนอ
ขอความเห็นชอบจาก อ.ก.บ.ภ. ที่ก ากับดูแลภาค  
   2. เมื่อ อ.ก.บ.ภ. ที่ก ากับดูแลภาค ให้ความเห็นชอบในการปรับแผนดังกล่าวแล้ว ให้
หัวหน้ากลุ่มจังหวัดขอท าความตกลงกับส านักงบประมาณ  
   ซึ่งตามแนวทางดังกล่าว ไม่ต้องน าเสนอ ก.บ.จ. เพื่อขอความเห็นชอบ แต่ทั้งนี้ เนื่องจาก             
เป็นเรื่องส าคัญและเป็นการต่อเนื่องระหว่างแผนพัฒนาจังหวัด และแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด จึงน าเรียน ก.บ.จ. 
เพ่ือขอความเห็นชอบก่อน และน าเสนอกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกด าเนินการตามแนวทางท่ีก าหนดต่อไป 
   ข้อชี้แจงจากที่ประชุม 
   นายอ าเภอบ้านฉาง : การเสนอโครงการดังกล่าว เพ่ือรองรับการพัฒนาระบบคมนาคม 
และการท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก โดยโครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 (พัทยา – มาบ
ตาพุด) มีจุดผ่านและข้ึนลงตามแนวทางการก่อสร้างถนน ตอนที่ 9 และ 10 ในเขตต าบลส านักท้อน อ าเภอบ้าน
ฉางเชื่อมต่อถนนสุขุมวิทสาย 3 ไปยังสนามบินอู่ตะเภาและนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ,นิคมอุตสาหกรรมใน
อ าเภอปลวกแดง เชื่อม ต่อไปยังทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 331 (ทางผ่านไป อ.กบินทร์บุรี จังหวัดฉะเชิงเทรา) 
และทางหลวงแผนดินหมายเลข 36 
 

ระเบียบวาระที่  5 เร่ือง อื่นๆ 
 คุณสุรศักดิ์ วงษ์เหม : ข้อเสนอแนะในการพิจารณาโครงการในครั้งถัดไป โดยเฉพาะการท า
ถนน ควรจะต้องมีรูปภาพแสดงสภาพถนนมาพร้อมเสนอโครงการ เพ่ือการพิจารณาโครงการได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและสามารถแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนได้อย่างทั่วถึงต่อไป 

 เลิกประชุมเวลา ๑๖.๓๐ น. 
 
 

ลงชื่อ     ศรัณย์ เพชรพันธ์    ผู้บันทึกฯ  
         (นายศรัณย์  เพชรพันธ์) 
  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ  
        

ลงชื่อ     จีรวัสส์ เปรมดิษฐ์     ผู้ตรวจรายงานการประชุมฯ 
         (นายจีรวัสส์ เปรมดิษฐ์) 
 นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 
 
  

 

 


