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รายงานการประชุม 
คณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) 
ครั้งที่ 2/๒๕62 (ครั้งที่ 4 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562) 

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

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

กรรมการผูร้่วมประชุม 
1. นายธีรวัฒน ์ สุดสุข   แทน ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง                 ประธานฯ 
2. พ.ต.ท.หญิง ลินดา  ผุดผ่อง  แทน ผู้บังคับการต ารวจภูธรจังหวัดระยอง 
3. นางสาวปุณิกา  ศรีติมงคล  แทน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดระยอง 
4. นางสาวมัณฑิยา นาคทอง  แทน เกษตรและสหกรณ์จังหวัดระยอง 
5. นางคนึงนิจ  ทยายุทธ   แทน อุตสาหกรรมจังหวัดระยอง 
6. นางวรัญญา  ถนอมพันธุ์  พาณิชย์จังหวัดระยอง 
7. นางจินตนา  รักสุจริตวงศ์   คลังจังหวัดระยอง 
8. นางสาวกรจิรัฏฐ์  พงจันทร์ศธร แรงงานจังหวัดระยอง 
9. นายจักรกฤษณ์  นิตรมร   แทน ผู้อ านวยการส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
      จังหวัดระยอง 
10. นางจุฑารัตน์  ขาวคม   แทน ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดระยอง 
11. นางศุภดี  วิถีธรรมศักดิ์   วัฒนธรรมจังหวัดระยอง 
๑2. นายพอเจตน์  เจริญสุข  แทน เกษตรจังหวัดระยอง 
13. นางลัดดาวัลย์  ชาไธสง  แทน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง 
14. นางกรรณิกา  วิโรจน์แสงทอง แทน นายกเทศมนตรีนครระยอง 
15. นางอรุณรัตน์  ภูพันตันติ  แทน นายกเทศมนตรีเมืองมาบตาพุด 
16. นายสมภักดิ์  บ ารุงพงษ์  แทน นายกเทศมนตรีต าบลเนินพระ 
17. นายนิพัทธ์  จิตติรบ ารุง  แทน ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค สาขาระยอง  
18. นายประทีป  อนุกูล   ผู้จัดการการไฟฟูาส่วนภูมิภาค จังหวัดระยอง 
19. นายภิรมย์ อันล้ าเลิศ   แทน ผู้อ านวยการส านักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด 
20. นายนพดล  ตั้งทรงเจริญ  ประธานหอการค้าจังหวัดระยอง 
21. นายประเทือง  วงศ์ซ้ิม   แทน ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง 
22. นายพิจนันท์  ประดับ   แทน รองประธานคณะกรรมการธรรมาภิบาล จังหวัดระยอง 
23. นายบุญยืน  เลาหวิทยะรัตน์  แทน นายปรัชญา  สมะลามา 
24. นายสุรศักดิ์  วงษ์เหม   ผู้แทนภูมิปัญญาด้านการมีส่วนร่วม 
25. นายรุ่งโรจน์  เฉลาฉายแสง ผู้แทนภูมิปัญญาด้านด้านสิ่งแวดล้อม  



รายงานการประชุม ก.บ.จ. ครั้งท่ี 2/2562 (ครั้งท่ี 4 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562)                                               2 

26. นางสุธีรา  ผ่องใส    ผู้แทนภาคประชาสังคม 
27. นายประจวบ  จ าเนียรศรี  ผู้แทนภาคประชาสังคม 
28. นายสมเกียรติ  พูลสุขเสริม หัวหน้าส านักงานจังหวัดระยอง  เลขานุการฯ 
 

ผู้ไม่มาประชุม (ตดิราชการ/ภารกิจส าคัญ) 
1. รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง (นายยุทธพล  องอาจอิทธิชัย) 
2. รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง (ว่าที่ร้อยตรี พิรุณ  เหมะรักษ์) 
3. ผู้แทนผู้บัญชาการทัพเรือภาคท่ี ๑ 
4. ปลัดจังหวัดระยอง 
5. พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดระยอง 
6. ประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดระยอง 
7. ผู้อ านวยการ ททท. ส านักงานระยอง 
8. นายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดระยอง 
9. นายกสมาคมประมงจังหวัดระยอง 
10. ประธานชมรมนายกองค์การบริหารส่วนต าบล จังหวัดระยอง 
11. ประธานคณะท างานเครือข่ายประชาสังคม จังหวัดระยอง 
12. นปก.มทบ.14 
13. นายสุนทร  ราชวัฒน ์  

ผู้เข้าร่วมประชุม 
1. นายดาระใน  ยี่ภู่    อ าเภอบ้านค่าย 
2. นายอ านวย  เกษตรสินธุ์นุกูล อ าเภอแกลง 
3. นายสายันต์  บุญเพิ่ม    แขวงทางหลวงชนบทระยอง 
4. นายสุกนก  วิพัฒน์ครุฑ   ส านักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ ๑ 
5. นายสมพงศ์  คล้ายคลึง   องค์การบริหารส่วนต าบลช าฆ้อ 
6. นายจีรวัสส ์ เปรมดิษฐ์   ส านักงานจังหวัดระยอง 
7. นายศรัณย์  เพชรพันธ์   ส านักงานจังหวัดระยอง 
8. นางสาวอนงค์พร  อารีกุล  ส านักงานจังหวัดระยอง 
9. นางสาวนพวรรณ  ชมชื่นมีกุล ส านักงานจังหวัดระยอง 
 
 
เร่ิมประชุมเวลา 13.30 น. 
 เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว นายธีรวัฒน์  สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ได้รับมอบหมายจาก
ผู้ว่าราชการจังหวัดระยองเป็นประธานในการประชุมฯ กล่าวเปิดการประชุมและด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระ 
มีดังนี้ 
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ระเบียบวาระที่  ๑  เร่ือง ประธานแจ้งใหท้ี่ประชุมทราบ 
   จังหวัดระยองได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) เพ่ือท า
หน้าทีใ่นการวางแนวทางปฏิบัติและอ านวยการให้การบริหารงานจังหวัดเป็นไปตามหลักการ นโยบาย และระเบียบ
ตามท่ีคณะกรรมการนโยบายการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.น.จ.) ก าหนด 
   ตามที่จังหวัดระยองได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
จ านวน 23 โครงการ 58 กิจกรรม วงเงินรวม 370,660,100 บาท (สามร้อยเจ็ดสิบล้านหกแสนหกหมื่นหนึ่งร้อย
บาทถ้วน) ซึ่งได้อนุมัติและมอบอ านาจให้ส่วนราชการ หน่วยงาน และอ าเภอ ด าเนินโครงการทั้งหมดเรียบร้อยแล้ว 
ปรากฏว่า มีวงเงินเหลือจ่ายจ านวนหนึ่ง สามารถน ามาจัดสรรด าเนินโครงการใหม่เพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
ของประชาชนในระดับพ้ืนที่และเพ่ือการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดระยองให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
และยังมีเรื่องการบริหารทรัพย์สินที่ได้มาจากการใช้จ่ายงบประมาณของจังหวัด ซึ่งเป็นอ านาจหน้าที่ในการพิจารณา
และให้ความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.)  รวมทั้ง ขณะนี้อยู่ระหว่าง
การบริหารงานและงบประมาณในไตรมาสที่ 3 ส าหรับส่วนราชการ หน่วยงาน และอ าเภอ ที่ได้รับการจัดสรรโครงการ
และงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการฯ ขอให้เร่งด าเนินโครงการให้แล้วเสร็จตามแผนการด าเนินงานที่หน่วยงาน
ได้ก าหนดไว้และเร่งการเบิกจ่ายงบประมาณให้แล้วเสร็จเพ่ือให้เป็นไปตามมาตรการด้านการงบประมาณเพ่ือ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทของรัฐบาลด้วย 
   ในการนี้ จังหวัดระยองจึงได้เชิญคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.)
และผู้ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุมครั้งที่ 2/๒๕62 (ครั้งที่ 4 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562) รวมถึง มีระเบียบวาระ
การประชุมเรื่องอ่ืน ๆ ที่จะรายงานให้คณะกรรมการฯ ทราบด้วย 

   มติที่ประชุม : รับทราบตามที่ประธานฯ แจ้งให้ทราบ 
 
ระเบียบวาระที่  ๒ เร่ือง รับรองรายงานการประชุม 

   ตามที่จังหวัดระยองได้เชิญประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) 
ครั้งที่ 1/๒๕62 (ครั้งที่ 3 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562) เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 24 มกราคม 2562 เวลา 13.30 น. 
ณ ห้องศรีสมุทโภคไชย ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดระยอง นั้น ส านักงานจังหวัดระยองในฐานะฝุายเลขานุการฯ    
ได้จัดท าสรุปรายงานการประชุมฯ จ านวน 12 หน้า และได้แจ้งเวียนให้คณะกรรมการฯ และผู้ที่เกี่ยวข้องทราบแล้ว
ตามหนังสือจังหวัดระยอง ด่วนที่สุด ที่ รย 0017.2/ว 574 ลงวันที่ 30 มกราคม 2562 เพ่ือให้คณะกรรมการฯ 
ได้ตรวจสอบและรับรองรายงานการประชุมฯ ดังกล่าว รวมถึง ได้น าเรียนไว้ในเว็บไซต์จังหวัดระยองด้วยแล้ว ซึ่งไม่มี
กรรมการท่านใดขอแก้ไขรายงานการประชุมฯ ทั้งนี้ หากกรรมการท่านใดประสงค์จะแก้ไขเพ่ิมเติม สามารถแจ้งได้
ที่ฝุายเลขานุการฯ 

 
ดาวน์โหลดรายงานการประชุม ก.บ.จ.  

ครั้งที่ 1/๒๕61 (ครั้งที่ 3 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562) 

  มติที่ประชุม : รับรองรายงานการประชุมฯ 
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ระเบียบวาระที่ ๓   เร่ือง เพื่อทราบ 
   การบริหารทรัพย์สินที่ได้มาจากการใช้จ่ายงบประมาณของจังหวัดตัง้แต่
   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 – 2562 ประเภทที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
   (ส านักงานจังหวัดระยอง) 
    จังหวัดระยองมีหนังสือแจ้งให้ส่วนราชการ/หน่วยงาน (หนังสือจังหวัดระยอง ด่วนที่สุด ที่ รย 
0017.2/ว 5745 ลงวันที่ 13 ธันวาคม 2561) ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปีของจังหวัด ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 – 2562 ด าเนินการตรวจสอบรายการทรัพย์สินที่ได้มาจาก
การใช้งบประมาณรายจ่ายของจังหวัด ประเภทที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ซึ่งส่วนราชการ /หน่วยงานได้จัดส่งข้อมูล
รายการทรัพย์สินให้จังหวัดระยองเรียบร้อยแล้ว 
    ระเบียบ/กฎหมาย/ประกาศที่เกี่ยวข้อง 
    กรณีการโอนที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ซึ่งเป็นทรัพย์สินของจังหวัดและกลุ่มจังหวัดที่ได้มาจาก
การใช้จ่ายงบประมาณของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ให้ถือปฏิบัติตามหนังสือกรมธนารักษ์ ด่วนที่สุด ที่ กค 0๓๐๔/
๕๕๕๔ ลงวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๕๕ รายละเอียดดังนี้ 
    ที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่ได้มาจากการใช้งบประมาณรายจ่ายของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ซึ่งเป็น
ทรัพย์สินของจังหวัดหรือกลุ่มจังหวัด โดยได้จัดหามาโดยเงินงบประมาณและใช้เพ่ือประโยชน์ราชการ จึงเป็น
อสังหาริมทรัพย์อันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินที่ใช้เพ่ือประโยชน์ของแผ่นดินโดยเฉพาะตามมาตรา ๑๓๐๔ (๓) 
แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และเป็นที่ราชพัสดุซึ่งกระทรวงการคลังเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์ ตามมาตรา ๔ 
และมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติที่ราชพัสดุ พ.ศ. ๒๕๑๘ โดยจังหวัดและกลุ่มจังหวัดมีสถานะทางกฎหมาย
เป็นเพียงผู้ใช้ประโยชน์ในที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่จัดหามาเท่านั้น การที่จังหวัดและกลุ่มจังหวัดจะโอนที่ดินและ
สิ่งก่อสร้างไปให้ส่วนราชการอ่ืน หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น หน่วยงานอ่ืน
ซึ่งมีกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น หรือรัฐวิสาหกิจ จึงต้องถือปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วย
ที่ราชพัสดุ และการโอนจะกระท าได้ในลักษณะเปลี่ยนแปลงผู้ใช้ประโยชน์ในที่ราชพัสดุเท่านั้น โดยถือปฏิบัติ ดังนี้ 
      1. กรณีจังหวัดหรือกลุ่มจังหวัดจะโอนที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่เป็นที่ราชพัสดุให้แก่
หน่วยงานอ่ืน ถือว่าจังหวัดหรือกลุ่มจังหวัดเลิกใช้ประโยชน์ที่ราชพัสดุซึ่งจะต้องส่งคืนให้กรมธนารักษ์ตามข้อ ๓๔ (๑) 
ของกฎกระทรวงว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการปกครองดูแล บ ารุงรักษา ใช้ และจัดหาประโยชน์เกี่ยวกับที่ราชพัสดุ 
พ.ศ. ๒๕๔๕ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม โดยในการส่งคืนให้แสดงเหตุผลว่าประสงค์จะส่งคืนเพ่ือให้หน่วยงานใดเป็นผู้ใช้
ประโยชน์ 
      ๒. ส่วนราชการ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น 
หรือหน่วยงานอ่ืนซึ่งมีกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น ที่จะรับโอนที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
จะต้องถือปฏิบัติตามข้อ ๑๔ ของกฎกระทรวงว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการปกครองดูแล บ ารุงรักษา ใช้ และจัดหา
ประโยชน์เกี่ยวกับที่ราชพัสดุ พ.ศ. ๒๕๔๕ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม โดยยื่นความประสงค์ขอใช้ที่ราชพัสดุนั้น ต่อผู้ว่า -
ราชการจังหวัด พร้อมทั้งแจ้งเหตุผลและความจ าเป็นในการขอใช้ที่ราชพัสดุนั้น เมื่อได้รับความยินยอมจากผู้ว่า-
ราชการจังหวัดแล้ว ให้ท าความตกลงกับกรมธนารักษ์ เมื่อได้รับอนุญาตจากกรมธนารักษ์แล้วจึงจะเข้าใช้ประโยชน์
ในที่ราชพัสดุได ้
    ทั้งนี้ ส านักงานจังหวัดระยองในฐานะฝุายเลขานุการฯ ได้ตรวจสอบทรัพย์สินของจังหวัด    
ที่ได้มาจากการใช้จ่ายงบประมาณของจังหวัดประเภทที่ดินและสิ่งก่อสร้างแล้ว มีจ านวน 28 รายการ ซึ่งภายหลัง
จะได้ด าเนินโอนฯ ให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้องต่อไป 

  มติที่ประชุม : รับทราบตามที่ฝุายส านักงานจังหวัดระยองน าเสนอ



รายงานการประชุม ก.บ.จ. ครั้งท่ี 2/2562 (ครั้งท่ี 4 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562)                                               5 

บัญชีข้อมูลทรัพย์สินประเภทท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 
ที่ได้จากการใช้จ่ายงบประมาณโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2553 – 2562 

ที ่ โครงการ/กจิกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบโครงการ 
หน่วยงาน 
ที่ขอรับโอน 

รายละเอียดสิ่งก่อสร้าง 
รายการสิ่งก่อสร้าง จ านวน หน่วย ปีงบประมาณ 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 
 รวมทั้งสิ้น 12 โครงการ 28 รายการ    

1 โครงการก่อสร้างศูนย์แสดงและจ าหน่าย
สินค้าอุตสาหกรรมและสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชน 
(OTOP) 

50,000,000 ท่ีท าการปกครอง
จังหวัดระยอง 

องค์การบริหารส่วน
จังหวัดระยอง 

1. อาคารโชว์สินค้าตัวอย่างจากโรงงาน 1  แห่ง 2553 
2. อาคารขายสินค้าจากโรงงาน 1  แห่ง 2553 
3. อาคารร้านอาหาร 1  แห่ง 2553 
4. อาคารแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน 1  แห่ง 2553 
5. อาคารร้านค้า และ OTOP ภาคตะวันออก 1  แห่ง 2553 

2 โครงการปรับปรุงแหล่งท่องเท่ียวและเส้นทาง
ศึกษาธรรมชาติในพื้นท่ีอุทยานแห่งชาติเขา
แหลมหญ้า - หมู่เกาะเสม็ด 

2,000,000 
 

อุทยานแห่งชาติ 
เขาแหลมหญ้า -  
หมู่เกาะเสม็ด 

อุทยานแห่งชาติ 
เขาแหลมหญ้า -  
หมู่เกาะเสม็ด 

สะพานเดิน (Boardwalk) จากหัวแหลมหญ้าถึงท่าเรือเขา
แหลมหญ้า ระยะทาง 600 เมตร  

1 แห่ง 2555 

3 โครงการก่อสร้างโรงเรียนพออยู่พอกนิ  
หมู่ท่ี 6 ต าบลชุมแสง อ าเภอวังจันทร์  
จังหวัดระยอง 

15,000,000 อ าเภอวังจันทร์ องค์การบริหารส่วน
ต าบลชุมแสง 

1. อาคารสัมมนา 1 หลัง 2555 
2. อาคารศูนย์ฝึกอาชีพ 1 หลัง 2555 
3. อาคารรับรอง 1 หลัง 2555 
4. อาคารสวัสดิการ 1 หลัง 2555 

4 โครงการสร้างโรงรมควันยางพาราเพื่อรักษา
เสถียรภาพยางพาราและเพิ่มมูลค่าผลผลิต 

23,900,000 ส านักงานสหกรณ์
จังหวัดระยอง 

ส านักงานสหกรณ์
จังหวัดระยอง 

อาคารโรงรมควันยางพาราเพื่อรักษาเสถียรภาพยางพาราและ
เพิ่มมูลค่าผลผลิต 

1 แห่ง 2557 

5 โครงการพัฒนาและปรับปรุงบ่อเลี้ยงเต่าทะเล
เกาะมันในเพื่อการอนุรักษ์เต่าทะเลและการ
ท่องเท่ียวเชิงศึกษาเรียนรู้เฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 

14,500,000 ศูนย์วิจัยและพัฒนา 
ทรัพยากรทางทะเล

และชายฝั่งอ่าวไทยฝั่ง
ตะวันออก 

ศูนย์วิจัยและพัฒนา 
ทรัพยากรทางทะเล
และชายฝั่งอ่าวไทย

ฝั่งตะวันออก 

1. อาคารบ่ออนุบาลเต่า A  1 หลัง 2557 
2. บ่อเลี้ยงเต่า  1 หลัง 2557 
3. อาคารห้องน้ า  1 หลัง 2557 

4. คอกเต่าทะเล  1 หลัง 2557 

6 โครงการก่อสร้างและปรับปรุงท่าเทียบเรือ  
(ทดแทนของเดิม) ต าบลเพ อ าเภอเมือง
ระยอง จังหวัดระยอง 

10,807,000 อ าเภอเมืองระยอง เทศบาลต าบลเพ 1. ถนนทางเข้าท่าเทียบเรือ ขนาดความกว้าง 5.00 เมตร 
ยาว 90.00 เมตร หรือพื้นท่ีไม่น้อยกว่า 495 ตารางเมตร 

1 สาย
ทาง 

2559 

2. ท่าเทียบเรือ ขนาดความกว้าง 20.00 เมตร  
ยาว 20.00 เมตร หรือพื้นท่ีไม่น้อยกว่า 400 ตร.ม. 

1 แห่ง 2559 

7 โครงการก่อสร้างอาคารบังคับน้ าบ้านแม่น้ าคู้ 
ต าบลแม่น้ าคู้ อ าเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง 

30,000,000 โครงการชลประทาน 
ระยอง 

โครงการ
ชลประทานระยอง 

อาคารบังคับน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดความยาว 35 เมตร 
สูง 3 เมตร 

1 หลัง 2559 
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ที ่ โครงการ/กจิกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบโครงการ 
หน่วยงาน 
ที่ขอรับโอน 

รายละเอียดสิ่งก่อสร้าง 
รายการสิ่งก่อสร้าง จ านวน หน่วย ปีงบประมาณ 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 
 รวมทั้งสิ้น 12 โครงการ 28 รายการ    

8 โครงการติดตั้งระบบไฟฟูาแสงสว่างข้างทาง
ถนนสายสี่แยกพัฒนา – คลองยาง ต าบล 
ห้วยทับมอญ อ าเภอเขาชะเมา จังหวัดระยอง   

3,629,000
 
  

อ าเภอเขาชะเมา องค์การบริหารส่วน
ต าบลเขาชะเมา 

ระบบไฟฟูาแสงสว่างข้างทาง ประกอบด้วย 
เสาไฟฟูาแบบกิ่งเดี่ยว สูง 9.00 เมตร ดวงโคมไฟฟูาขนาด 
250 W.HPS พร้อมอุปกรณ์ครบชุด จ านวน 70 ต้น พร้อม
หม้อแปลงไฟฟูา 30 KVA จ านวน 2 แห่ง และอุปกรณ์
ประกอบท่ีเกี่ยวข้อง 

1 แห่ง 2559 

9 โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบ 
ผิวดินขนาดใหญ่มาก บ้านขอนลอย หมู่ท่ี 11 
ต าบลหนองบัว อ าเภอบ้านค่าย  
จังหวัดระยอง 

5,030,000 อ าเภอบ้านค่าย องค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองบัว 

ระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่มาก  
- เครื่องสูบน้ าดิบ 
- โรงสูบน้ าดิบ 
- ระบบกรองน้ าผิวดินขนาด 20 ลบ.ม./ชม.   
- ถังน้ าใสขนาด 100 ลบ.ม.  
- เครื่องสูบน้ าดี 
- หอถังสูงขนาด 45 ลบ.ม. 
- ท่อเมนจ่ายน้ าประปา 
- ขยายเขตไฟฟูา 
- ระบบฆ่าเชื้อโรคด้วยระบบสารละลายคลอรีน 

1 แห่ง 2559 

10 โครงการก่อสร้างตลาดผลไม้ตะพง ต าบล
ตะพง อ าเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 

29,638,000 อ าเภอเมืองระยอง องค์การบริหารส่วน
ต าบลตะพง   

อาคารตลาดกลางผลไม้ตะพง  ขนาดความกว้าง  25.50 
เมตร ยาว 132.00 เมตร สูง 6.00 เมตร  

1 หลัง 2560 

11 โครงการติดต้ังเสาไฟฟูาแสงสว่างบริเวณถนน
สายต่าง ๆ ในเขตต าบลเขาน้อย อ าเภอเขา 
ชะเมา จังหวัดระยอง   

10,060,000 อ าเภอเขาชะเมา องค์การบริหารส่วน
ต าบลเขาน้อย 

1. เสาไฟฟูาแสงสว่าง ชนิดกิ่งเดี่ยว สูง 9 เมตร 250 w HPS 
พร้อมอุปกรณ์ ถนนสายทรัพย์แสน่ – คลองยาง (รย5002) 
บริเวณสะพานแยกคลองหวาย หมู่ท่ี 1 จ านวน 15 ต้น 

1 แห่ง 2560 

2. เสาไฟฟูาแสงสว่าง ชนิดกิ่งเดี่ยว สูง 9 เมตร 250 w HPS 
พร้อมอุปกรณ์ ถนนสายทรัพย์แสน่ – คลองยาง (รย5002) 
บริเวณวัดถ้ าโบสถ์ ถึงโรงเรียนบ้านมะเดื่อ หมู่ท่ี 2 จ านวน  
35 ต้น 

1 แห่ง 2560 

3. เสาไฟฟูาแสงสว่าง ชนิดกิ่งเดี่ยว สูง 9 เมตร250 w HPS 
พร้อมอุปกรณ์ ถนนสายทรัพย์แสน่ – คลองยาง บริเวณปาก
ทางที่ท าการก านัน ต าบลเขาน้อย ถึงสี่แยกเขาไผ่ หมู่ท่ี 3 
จ านวน 10 ต้น 

1 แห่ง 2560 
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ที ่ โครงการ/กจิกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบโครงการ 
หน่วยงาน 
ที่ขอรับโอน 

รายละเอียดสิ่งก่อสร้าง 
รายการสิ่งก่อสร้าง จ านวน หน่วย ปีงบประมาณ 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 
 รวมทั้งสิ้น 12 โครงการ 28 รายการ    

4. เสาไฟฟูาแสงสว่าง ชนิดกิ่งเดี่ยว สูง 9 เมตร250 w HPS 
พร้อมอุปกรณ์ ถนนสายเขาชะอางค์ – เขาประทุน บริเวณปาก
ทางเข้าศูนย์ OTOP ผลิตภัณฑ์ทองเหลือง ถึงวัดถ้ าเขาประทุน 
หมู่ท่ี 4 จ านวน 27 ต้น 

1 แห่ง 2560 

5. เสาไฟฟูาแสงสว่าง ชนิดกิ่งเดี่ยว สูง 9 เมตร 250 w HPS 
พร้อมอุปกรณ์ ถนนสายเขาชะอางค์ - ทับซุง บริเวณสามแยก
บ้านอาจารย์บุญชู ถึง ตลาดเก้าห้อง หมู่ท่ี 4 จ านวน 56 ต้น 

1 แห่ง 2560 

6. เสาไฟฟูาแสงสว่าง ชนิดกิ่งเดี่ยว สูง 9 เมตร 250 w HPS 
พร้อมอุปกรณ์ ถนนสายมะเดื่อ - ตะขบ (รย5030) หมู่ท่ี 5 
จ านวน 32 ต้น 

1 แห่ง 2560 

12 โครงการติดตั้งระบบไฟฟูาแสงสว่างข้างทาง
ถนนสายสี่แยกพัฒนา – คลองยาง ต าบลห้วย
ทับมอญ อ าเภอเขาชะเมา จังหวัดระยอง   

3,629,000 
 

อ าเภอเขาชะเมา องค์การบริหารส่วน
ต าบลเขาชะเมา 

ระบบไฟฟูาแสงสว่างข้างทาง ประกอบด้วย 
เสาไฟฟูาแบบกิ่งเดี่ยว สูง 9.00 เมตร ดวงโคมไฟฟูาขนาด 
250 W.HPS พร้อมอุปกรณ์ครบชุด จ านวน 70 ต้น พร้อมกับ
ติดตั้งหม้อแปลงไฟฟูา 30 KVA จ านวน 2 แห่ง และอุปกรณ์
ประกอบท่ีเกี่ยวข้อง 

1 แห่ง 2559 
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ระเบียบวาระที่  4   เร่ือง เพ่ือพิจารณา 
   4.1 การบริหารทรัพย์สินที่ได้มาจากการใช้จ่ายงบประมาณของจังหวัด 
     ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 – 2562 ประเภทครุภัณฑ์ที่มีคุณภาพดี 
     (ส านักงานจังหวัดระยอง) 
      จังหวัดระยองมีหนังสือแจ้งให้ส่วนราชการ/หน่วยงาน (หนังสือจังหวัดระยอง ด่วนที่สุด 
ที่ รย 0017.2/ว 5745 ลงวันที่ 13 ธันวาคม 2561) ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายตามแผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปีของจังหวัด ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 – 2562 ด าเนินการตรวจสอบรายการทรัพย์สินที่
ได้มาจากการใช้งบประมาณรายจ่ายของจังหวัด ประเภทครุภัณฑ์ที่มีคุณภาพดี ซึ่งส่วนราชการ/หน่วยงานได้จัดส่ง
ข้อมูลรายการทรัพย์สินให้จังหวัดระยองเรียบร้อยแล้ว 
      ระเบียบ/กฎหมาย/ประกาศที่เกี่ยวข้อง 
      กรณีการโอนครุภัณฑ์ที่มีคุณภาพดี ซึ่งเป็นทรัพย์สินของจังหวัดและกลุ่มจังหวัดที่ได้มา
จากการใช้จ่ายงบประมาณของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ให้ถือปฏิบัติตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการ
จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/๐๔๙๙๘๖ ลงวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ 
รายละเอียดดังนี้ 
      จังหวัดและกลุ่มจังหวัดที่ประสงค์จะโอนพัสดุที่ได้จัดหาโดยใช้งบประมาณของจังหวัด
หรือกลุ่มจังหวัด ซึ่งเป็นพัสดุที่มีคุณภาพดีและยังสามารถใช้งานได้ให้กับหน่วยงานของรัฐ โดยให้ค านึงถึงอ านาจ
หน้าที่และความพร้อมในการบริหารจัดการทรัพย์สินของหน่วยงานผู้รับโอนด้วย เพ่ือให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด
หรือกลุ่มจังหวัดได้เป็นกรณีเฉพาะราย ทั้งนี้ การโอนพัสดุดังกล่าวจะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
บริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) หรือคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.) 
แล้วแต่กรณกี่อนทุกครั้ง ทั้งนี้ ขอให้ผู้โอนและผู้รับโอนด าเนินการลงบัญชีหรือทะเบียนคุมพัสดุและการจ าหน่ายพัสดุ
ตามระเบียบหรือหลักเกณฑ์ที่เก่ียวข้องโดยเคร่งครัดด้วย 
      ทั้งนี้ ส าหรับการประชุมในครั้งนี้ ส านักงานจังหวัดระยองในฐานะฝุายเลขานุการฯ 
ได้ตรวจสอบทรัพย์สินของจังหวัดที่ได้มาจากการใช้จ่ายงบประมาณของจังหวัด ประเภทครุภัณฑ์ที่มีคุณภาพดีแล้ว  
มีจ านวน 29 รายการ ซึ่งตามระเบียบ/หลักเกณฑ์ข้างต้น การโอนทรัพย์สินประเภทครุภัณฑ์ที่มีคุณภาพดีจะต้อง
ผ่านความเห็นชอบจาก ก.บ.จ. 
     มติที่ประชุม : เห็นชอบในการโอนทรัพย์สินที่ได้มาจากการใช้จ่ายงบประมาณของ
จังหวัดตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 – 2562 ประเภทครุภัณฑ์ที่มีคุณภาพดี ให้กับหน่วยงานที่ขอรับโอน และ
ให้ฝุายเลขานุการฯ ด าเนินการตามระเบียบขั้นตอนอย่างเคร่งครัด 
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บัญชีข้อมูลทรัพย์สินประเภทครุภัณฑ์ที่มีคุณภาพดี 
ที่ได้จากการใช้จ่ายงบประมาณโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2553 – 2562 

ที ่ โครงการ/กจิกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 
หน่วยงาน

รับผิดชอบโครงการ 
หน่วยงาน 
ที่ขอรับโอน 

รายละเอียดสิ่งก่อสร้าง 
รายการสิ่งก่อสร้าง จ านวน หน่วย ปีงบประมาณ 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 
 รวมทั้งสิ้น 5 โครงการ 29 รายการ    

1 โครงการสร้างโรงรมควันยางพาราเพื่อ
รักษาเสถียรภาพยางพาราและเพิ่ม
มูลค่าผลผลิต 

23,900,000 ส านักงานสหกรณ์
จังหวัดระยอง 

ส านักงานสหกรณ์
จังหวัดระยอง 

1. รถยกของ (Fork lift) ขนาด 3 ตัน 1 คัน 2557 
2. เตารมควันยางพาราและระบบรมควัน ขนาดพิกัด 10 ตัน 4 ชุด 2557 
3. เก๊ะแขวนยางพิกัด 500 กิโลกรัม 34 ชุด 2557 
4. ถังแช่และล้างยาง เป็นถังเหล็กเคลือบสี 
ขนาด 2x2x0.8 ลบ.ม. 

2 ชุด 2557 

5. โต๊ะส าหรับคัดเกรดยาง 4 ตัว 2557 
6. พาเลทส าหรับวางแผ่นยาง (พลาสติก) 30 ชุด 2557 
7. ตาชั่งอิเล็กทรอนิกส์ ขนาด 500 kg 1 เครื่อง 2557 
8. เครื่องอัดยางก้อน (ครบชุด)  2 ชุด 2557 
9. เครื่องผสมแปูง  1 ชุด 2557 

2 โครงการเฝูาระวังและปูองกันการจมน้ า
เสียชีวิตของนักท่องเท่ียวบริเวณ
ชายหาดแม่ร าพึง 

2,084,000 อุทยานแห่งชาติ 
เขาแหลมหญ้า –  

หมู่เกาะเสม็ด 

อุทยานแห่งชาติ 
เขาแหลมหญ้า –  

หมู่เกาะเสม็ด 

1. เรือเจ็ตสกีกู้ภัยพร้อมเทเลอร์ลากจูง 1 ล า 2557 
2. รถจักรยานยนต์เอทีวี 1 คัน 2557 
3. ชุดอุปกรณ์ด าน้ าลึก 5 ชุด 2557 
4. รถยนต์ตรวจการณ์ หมายเลขทะเบียน ผก 6573 ระยอง 
พร้อมเครื่องกระจายเสียง 

1 คัน 2557 

5. ปูายประชาสัมพันธ์เตือนภัยนักท่องเท่ียว 28 ปูาย 2557 
6. ทุ่นกรอบก าหนดเขตห้ามเข้าเด็ดขาด 2 จุด 2557 

3 โครงการติดตั้งระบบกล้องวงจรปิด 
(CCTV) เพิ่มประสิทธิภาพความมั่นคง
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินในเขต
อุทยานแห่งชาติเขาแหลมหญ้า-หมู่เกาะ
เสม็ด 

8,000,000 อุทยานแห่งชาติ 
เขาแหลมหญ้า –  

หมู่เกาะเสม็ด 

อุทยานแห่งชาติ 
เขาแหลมหญ้า –  

หมู่เกาะเสม็ด 

1. กล้องโทรทัศน์วงจรปิดประเภท IP /Network Camera 
แบบมุมมองคงท่ี 

120 ชุด 2560 

2. ล าโพงแบบ Horn พร้อมเครื่องขยายเสียงในตัว 20 ตัว  
3. โปรแกรมสั่งงานและบันทึกภาพผ่านโครงข่าย  1 ระบบ 2560 
4. เครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับห้องควบคุมแบบ Master Saver 5 เครื่อง 2560 
5. เครื่องคอมพิวเตอร์ Work Station  2 เครื่อง 2560 
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ที ่ โครงการ/กจิกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 
หน่วยงาน

รับผิดชอบโครงการ 
หน่วยงาน 
ที่ขอรับโอน 

รายละเอียดสิ่งก่อสร้าง 
รายการสิ่งก่อสร้าง จ านวน หน่วย ปีงบประมาณ 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 
 รวมทั้งสิ้น 5 โครงการ 29 รายการ    

6. ชุดถอดรหัสสัญญาณ 1 ชุด 2560 
7. จอแสดงภาพส าหรับ CCTV ขนาด 24 น้ิว 6 ชุด 2560 
8. เครื่องส ารองกระแสไฟฟูาแบบ UPS ขนาดไม่น้อยกว่า 10 KVA 1 ชุด 2560 
9. เครื่องส ารองกระแสไฟฟูาแบบ UPS ขนาดไม่น้อยกว่า 1  KVA 53 ชุด 2560 
10. ตู้แร็คใส่อุปกรณ์ 1 ชุด 2560 
11. อุปกรณ์ส าหรับเชื่อมโยงเครือข่าย 6 (Core Switch) 3 ชุด 2560 

4 โครงการส่งเสริมการผลิตไม้ผล และพืช
เศรษฐกิจ จังหวัดระยอง 
กิจกรรมส่งเสริมการผลิตและควบคุม
คุณภาพไม้ผลจังหวัดระยอง 

674,100 ส านักงานเกษตร
จังหวัดระยอง 

1. สนง.เกษตรจังหวัด
ระยอง 2 เครื่อง 
2. สนง.เกษตรอ าเภอ
แกลง 2 เครื่อง 
3. สนง.เกษตรอ าเภอ
นิคมพัฒนา 1 เครื่อง
4. สนง.เกษตรอ าเภอ
วังจันทร์ 1 เครื่อง 
5. สนง.เกษตรอ าเภอ
เขาชะเมา 1 เครื่อง 
6. สนง.เกษตรอ าเภอ
บ้านค่าย 1 เครื่อง 
7. สนง.เกษตรอ าเภอ
ปลวกแดง 1 เครื่อง 

เครื่องมือวัดความอ่อน-แก่ ของทุเรียน จ านวน 9 เครื่อง 9 เครื่อง 2561 

5 โครงการสนับสนุนการติดตาม ตรวจสอบ
การใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม 
กิจกรรมเฝูาระวังติดตามตรวจสอบและ
วิเคราะห์คุณภาพแหล่งน้ าจังหวัดระยอง 

363,900 ส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม
จังหวัดระยอง 

ส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม
จังหวัดระยอง 

1. เครื่องมือตรวจวัดคุณภาพน้ าภาคสนาม 2 เครื่อง 2561 

2. ชุดเครื่องมือตรวจวัดคุณภาพน้ าแบบโพโต้มิเตอร์ 2 ชุด 2561 
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   4.2 การใช้เงินเหลือจ่ายจากโครงการตามแผนปฏบิัติราชการประจ าปีของ
     จังหวัดระยองประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562   
     (ส านักงานจังหวัดระยอง) 
     เนื่องจากส่วนราชการ หน่วยงาน และอ าเภอ ที่ได้รับการจัดสรรโครงการและงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ได้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบของทางราชการแล้ว ปรากฏว่า 
มีวงเงินเหลือจ่าย จ านวน 42,546,200 บาท (ข้อมูล ณ วันที่ 3 พฤษภาคม 2562) ซึ่งสามารถน ามาจัดสรร
เพ่ือด าเนินโครงการใหม่ และสามารถแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในระดับพ้ืนที่ได้ รวมทั้ง เพ่ือการ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดระยองให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพด้วย 

      ระเบียบ/กฎหมาย/ประกาศที่เกี่ยวข้อง 
      1. มติคณะกรรมการบูรณาการนโยบายพัฒนาภาค (ก.บ.ภ.) ในการประชุมครั้งที่ 
2/2561 เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2561 เห็นชอบหลักเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2562 ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด โดยมีรายละเอียดดังนี้  
       1) ในกรณีที่จังหวัดและกลุ่มจังหวัดมีความประสงค์โอนเปลี่ยนแปลงโครงการ 
ให้เน้นด าเนินโครงการส ารองท่ีอยู่ในแผนปฏิบัติราชการประจ าปี (Y2) ก่อน 
       2) การเปลี่ยนแปลงโครงการทุกกรณี ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดหรือหัวหน้ากลุ่มจังหวัด 
ด าเนินการตามระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม และระเบียบว่าด้วยการ
บริหารงบประมาณรายจ่ายสาหรับแผนงานบูรณาการ พ.ศ. 2559 
       3) กรณีจังหวัดหรือกลุ่มจังหวัดมีความประสงค์ขอโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ
รายจ่ายของจังหวัดหรือของกลุ่มจังหวัด ทั้งกรณีงบประมาณปกติและงบประมาณเหลือจ่าย ที่เป็นการด าเนินการ
โครงการใหม่ที่ไม่อยู่ในแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด หรือด าเนินการโครงการเดิม แต่มี
การเปลี่ยนแปลงกิจกรรมหรือพ้ืนที่ด าเนินการ ซึ่งกระทบต่อกลุ่มเปูาหมายหรือวัตถุประสงค์ของโครงการ ให้เสนอขอ
ความเห็นชอบจาก อ.ก.บ.ภ. ที่ก ากับดูแลภาค 
        โดยให้ ผู้ว่าราชการจังหวัดหรือหัวหน้ากลุ่มจังหวัด น าเสนอเพ่ือขอความเห็นชอบ
จาก ก.บ.จ. หรือ ก.บ.ก. แล้วแต่กรณี เมื่อ ก.บ.จ. หรือ ก.บ.ก. ให้ความเห็นชอบในการปรับแผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปีของจังหวัด แผนปฏิบัติราชการประจ าปีของกลุ่มจังหวัด แผนพัฒนาจังหวัด และแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด 
พร้อมทั้งเห็นชอบการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายของจังหวัดหรือกลุ่มจังหวัดแล้ว ให้ผู้ว่าราชการจังหวัด
หรือหัวหน้ากลุ่มจังหวัดน าเสนอขอความเห็นชอบจาก อ.ก.บ.ภ. ที่ก ากับดูแลภาค 
       4) กรณีจังหวัดหรือกลุ่มจังหวัดขอโอนเปลี่ยนแปลงโครงการและวงเงิน
งบประมาณของจังหวัดหรือของกลุ่มจังหวัดที่นอกเหนือจากข้อ 3) เมื่อได้รับการพิจารณาให้โอนเปลี่ยนแปลงแล้ว ให้ 
ก.บ.จ. หรือ ก.บ.ก. รายงานการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้ อ.ก.บ.ภ. ที่ก ากับดูแลภาค ทราบภายใน 15 วัน นับแต่วันสิ้น
ไตรมาสที่ได้รับอนุมัติให้เปลี่ยนแปลงโครงการ 
     2. ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) 
พ.ศ. 2554 ข้อ 24 ก าหนดว่า “หัวหน้าส่วนราชการหรือหัวหน้ารัฐวิสาหกิจมีอ านาจโอนและหรือเปลี่ยนแปลง
งบประมาณรายจ่ายที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในงบรายจ่ายใดๆ ภายใต้แผนงานเดียวกัน ยกเว้นงบบุคลากร 
เพ่ือจัดท าผลผลิตหรือโครงการตามเป้าหมายที่ระบุในเอกสารประกอบพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี หรือพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมหรือเพื่อเพิ่มเติมเป้าหมาย ผลผลิตหรือโครงการ
เดิมดังกล่าวให้บรรลุเป้าหมายการให้บริการกระทรวงหรือเป้าหมายตามแผนงานในเชิงบูรณาการ แต่ต้องไม่
ก่อให้เกิดรายการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ ... ในกรณีที่เป็นการโอนหรือเปลี่ยนแปลงเพ่ือจัดหาครุภัณฑ์หรือ
สิ่งก่อสร้าง จะต้องมีวงเงินต่อหน่วยต่ ากว่าหนึ่งล้านบาทและต่ ากว่าสิบล้านบาทตามล าดับ” 
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     3. ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณรายจ่ายส าหรับแผนงานบูรณาการ 
      พ.ศ. 2559  
      หมวด 1 การขอรับการจัดสรรงบประมาณ ดังนี้ 
      ข้อ ๑๐ ในกรณีที่หน่วยรับงบประมาณมีความจ าเป็นต้องปรับปรุงแผนการ
ปฏิบัติงานและ แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ซึ่งมีผลท าให้เปูาหมายโครงการหรือกิจกรรมของแผนงานบูรณาการ 
เปลี่ยนแปลงไปในสาระส าคัญจากที่ส านักงบประมาณได้ให้ความเห็นชอบไว้แล้ว ให้หน่วยรับงบประมาณ เสนอเรื่อง
ต่อหน่วยงานเจ้าภาพ เพ่ือหน่วยงานเจ้าภาพเสนอขอความเห็นชอบจากรองนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรี แล้วแต่กรณี 
ก่อนส่งให้ส านักงบประมาณพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป 
      หมวด 2 การจัดสรรงบประมาณและการใช้รายจ่าย ดังนี้ 
      ข้อ ๑๒ ในกรณีท่ีหน่วยรับงบประมาณมีความจ าเป็นต้องเปลี่ยนแปลงรายละเอียด
ของโครงการ กิจกรรม หรือรายการที่ไม่มีผลกระทบต่อวัตถุประสงค์และเปูาหมายของโครงการ กิจกรรม หรือรายการ
ของแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณที่มิใช่รายการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ ในแผนงาน
บูรณาการ โดยไม่เพ่ิมวงเงินงบประมาณรายจ่าย ให้หน่วยรับงบประมาณสามารถกระท าได้ โดยไม่ต้องขอท าความ
ตกลงกับส านักงบประมาณ 
      หมวด 3 การโอนงบประมาณรายจ่าย ดังนี้ 
      ข้อ 15 ในกรณีที่มีความจ าเป็นต้องโอนงบประมาณรายจ่ายบูรณาการภายใต้
แผนงานบูรณาการเดียวกัน ให้โอนได้ในกรณี ดังต่อไปนี้ 
      (1) หน่วยงานรับงบประมาณไม่สามารถด าเนินการใช้จ่ายหรือก่อหนี้ผูกพัน
งบประมาณรายจ่ายส าหรับโครงการ กิจกรรม หรือรายการภายใต้แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ทีไ่ด้รับความเห็นชอบจากส านักงบประมาณ 
         (๒) เป็นงบประมาณรายจ่ายที่เหลือจ่ายจากการด าเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์
และเปูาหมายโครงการ กิจกรรม หรือรายการตามท่ีได้รับจัดสรรงบประมาณ หรือจากการจัดซื้อจัดจ้างแล้ว 
      (๓) เป็นงบประมาณรายจ่ายที่หมดความจ าเป็นในการใช้จ่ายไม่ว่าด้วยเหตุใด 
      (๔) กรณีมีความจ าเป็นเร่งด่วนต้องด าเนินโครงการ กิจกรรม หรือรายการอ่ืนที่อยู่
ภายใต้วัตถุประสงค์และเปูาหมายของแผนงานบูรณาการนั้น แต่มิได้รับรับการจัดสรรงบประมาณ 
      การโอนงบประมาณรายจ่ายตามวรรคหนึ่ง (1) (๓) และ (๔) ให้หน่วยงานรับ
งบประมาณแจ้งหน่วยงานเจ้าภาพทราบและให้รองนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีแล้วแต่กรณี พิจารณาเห็นชอบ
ก่อนเสนอส านักงบประมาณพิจารณาอนุมัติ 
      ข้อ 16 ให้หน่วยรับงบประมาณโอนและหรือเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่าย
บูรณาการตามข้อ 15 (2) ในงบรายจ่ายใดๆ ภายใต้โครงการหรือกิจกรรม ตัวชี้วัด และแนวทางการด าเนินงานใน
แผนงานบูรณาการเดียวกัน ยกเว้นงบบุคลากร เพื่อจัดท าโครงการตามเปูาหมายที่ก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติงานและ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ หรือเพ่ิมเติมเปูาหมายโครงการเดิมให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ โดยให้หน่วยรับงบประมาณ
รายงานหน่วยงานเจ้าภาพ และรายงานรองนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีแล้วแต่กรณี เพ่ือทราบและแจ้งส านัก -
งบประมาณทราบด้วย     

     ส าหรับการประชุมในครั้งนี้ ส านักงานจังหวัดระยองในฐานะฝุายเลขานุการฯ จึงขอ
น าเสนอโครงการส ารองตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2562 (Y2) เพ่ือให้คณะกรรมการ
บริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) พิจารณาให้ความเห็นชอบ จ านวน 9 โครงการ 9 กิจกรรม วงเงินรวม 
ทั้งสิ้น 38,777,700 บาท ดังนี้ 
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สรุปข้อเสนอการน าโครงการส ารองตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (Y2)  
มาด าเนินการโดยการใช้เงินเหลือจ่าย 

ที ่ โครงการ/กจิกรรม รายละเอียดส าคัญ หน่วยด าเนินการ วงเงิน (บาท) หมายเหตุ 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 
1 โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมเพ่ือ

บริการประชาชนอย่างทั่วถึงในอ าเภอเขาชะเมา 
ประจ าปี 2562 
กิจกรรม : ก่อสร้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายเก้าห้อง - เขาประทุน หมู่ท่ี 4 บ้านคลองยาง  
ต าบลเขาน้อย อ าเภอเขาชะเมา จังหวัดระยอง 

ก่อสร้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง  
6.00 เมตร ยาว 980.00 เมตร หนา 0.15 เมตร  
สายเก้าห้อง – เขาประทุน หมู่ท่ี 4 บ้านคลองยาง 
ต าบลเขาน้อย อ าเภอเขาชะเมา จังหวัดระยอง 

อ าเภอเขาชะเมา      4,766,700  1. มีความพร้อมและสามารถด าเนินการได้ทันที 
2. จังหวัดระยองได้อนุมัติให้ด าเนินการไปแล้ว 
3.2333 ล้านบาท ระยะทาง 720 เมตร คงเหลืออีก 
980 เมตร (ท้ังหมด 1,700 เมตร) 
3. เพื่อใช้เป็นเส้นทางขนส่งสินค้าทางการเกษตรของ
ชาวบ้าน และเป็นเส้นทางเข้าสู่แหล่งท่องเท่ียวท่ีส าคัญ  
เช่น วัดถ้ าเขาประทุน 

2 โครงการจัดท าระบบประปาเพื่อแก้ไขการขาดแคลนน้ า
อุปโภคบริโภค  
กิจกรรม : ก่อสร้างวางท่อผันน้ าเพื่อผลิตน้ าประปา
หมู่บ้าน หมู่ท่ี 3 ต าบลช าฆ้อ อ าเภอเขาชะเมา  
จังหวัดระยอง 

ขุดวางท่อพีวีซีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6.00 น้ิว ชั้น 
13.5 จ านวน 641 ท่อน พร้อมกลบหลังท่อ ในพื้นท่ี 
หมู่ท่ี 3 ต าบลช าฆ้อ อ าเภอเขาชะเมา จังหวัดระยอง 

อ าเภอเขาชะเมา      1,746,000  1. มีความพร้อมและสามารถด าเนินการได้ทันที 
2. ให้เพ่ือประชาชนบ้านช าฆ้อ หมู่ท่ี 3 มีน้ าอุปโภค 
บริโภคท่ีสะอาดตลอดท้ังปี รวมท้ัง เพื่อแก้ไขปัญหา 
ภัยแล้งในเรื่องได้อย่างยั่งยืน 

3 โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมเพื่อบริการ
ประชาชนอย่างทั่วถึงในอ าเภอบ้านฉาง ประจ าปี 2562 
กิจกรรม : ก่อสร้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ซอยส านักท้อน 1 หมู่ท่ี 1 ต าบลส านักท้อน  
อ าเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง 

ก่อสร้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง  
6.00 เมตร ยาว 473.00 เมตร หนา 0.15 เมตร  
ซอยส านักท้อน 1 หมู่ท่ี 1 ต าบลส านักท้อน  
อ าเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง 

อ าเภอบ้านฉาง      2,634,000  1. มีความพร้อมและสามารถด าเนินการได้ทันที 
2. เพื่อใช้เป็นเส้นทางขนส่งสินค้า และเป็นเส้นทางการ
ท่องเท่ียวท่ีได้อย่างมาตรฐาน รวมท้ัง เพื่อลดอัตราการ
เกิดอุบัติเหตุจากการใช้เส้นทางในการสัญจรไป – มา 

4 โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมเพื่อบริการ
ประชาชนอย่างท่ัวถึงในอ าเภอบ้านค่าย ประจ าปี 2562 
กิจกรรม : ก่อสร้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายกิโลเมตรที่ 3 - มาบตองใน หมู่ท่ี 4 ต าบลหนอง
ละลอก อ าเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง 

ก่อสร้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง  
6.00 เมตร ยาว 1,940.00 เมตร หนา 0.15 เมตร 
สายกิโลเมตรที่ 3 - มาบตองใน หมู่ท่ี 4 ต าบล 
หนองละลอก อ าเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง 

อ าเภอบ้านค่าย      8,836,000  1. มีความพร้อมและสามารถด าเนินการได้ทันที 
2. เพื่อใช้เป็นเส้นทางขนส่งสินค้า และเป็นเส้นทางการ
ท่องเท่ียวท่ีได้อย่างมาตรฐาน รวมท้ัง เพื่อลดอัตราการ
เกิดอุบัติเหตุจากการใช้เส้นทางในการสัญจรไป – มา 
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ที ่ โครงการ/กจิกรรม รายละเอียดส าคัญ หน่วยด าเนินการ วงเงิน (บาท) หมายเหตุ 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 
5 โครงการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
กิจกรรม : อนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ 
และความหลากหลายทางชีวภาพ 

1. ประชุมเชิงปฏิบัติการและศึกษาดูงาน  แนวทางการ
พัฒนาและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติให้กับเยาวชนชน 
จ านวน 40 คน  
2. ปลูกปุาชายเลน จ านวน ๓๐ ไร่ 
3. บ ารุงพื้นท่ีแปลงปลูกปุาชายเลน จ านวน ๓๐๐ ไร่ 
4. ปลูกปุาบก จ านวน ๒๕ ไร่ 
5. ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ า จ านวน ๑๘,๐๐๐ ตัว 

ส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม
จังหวัดระยอง 

     1,615,000  1. มีความพร้อมและสามารถด าเนินการได้ทันที 
2. เพื่อสร้างจิตส านึกและเครือข่ายการมีส่วนร่วมของ
ภาคประชาชนในการร่วมกันอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 
3. เพื่อฟื้นฟูสภาพปุาท้ังปุาบกและปุาชายเลนให้กลับมา 
มีสภาพท่ีสมบูรณ์ รวมท้ัง เพิ่มแหล่งท่ีอยู่อาศัยสัตว์น้ า  
และหลบภัยของสัตว์น้ าขนาดเล็ก  

6 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  
สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)  
กิจกรรม : สร้างและพัฒนาแหล่งเรียนรู้พื้นท่ีชุ่มน้ า
ระดับชาติ  

1. เพาะขยายพันธุ์ไม้ท้องถิ่น จ านวน 60,000 กล้า 
เช่น ยางนา ตะเคียน มะม่วงปุา สารภีทะเล ชะมวง  
2. ปรับปรุงและพัฒนาฐานการเรียนรู้พื้นท่ีชุ่มน้ า 
จ านวน 10 ฐานการเรียนรู้ 
3. ปลูกปุาฟื้นฟูระบบนิเวศพื้นท่ีชุ่มน้ า ไม่ต่ ากว่า 
1,000 ต้น เช่น หลาวชะโอน มะพลับ เสม็ดขาว  
4. ปรับปรุงโรงเรือนอนุบาลพรรณไม้ขนาด 216 ตร.ม. 
5. ขยายพันธุ์ต้นรวงผึ้ง เพื่อน าไปแจกจ่ายให้แก่ทุก
อ าเภอน าไปปลูกเฉลิมพระเกียรติ 5,000 กล้า 

ส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม
จังหวัดระยอง/ 

สวนพฤกษศาสตร์
ระยอง 

     2,000,000  1. มีความพร้อมและสามารถด าเนินการได้ทันที 
2. เพื่ออนุรักษ์พรรณไม้ท้องถิ่นในภาคตะวันออก 
3. เพื่อเป็นกิจกรรมปลูกพรรณไม้เฉลิมพระเกียรติ 

7 โครงการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
เพื่อการใช้ประโยชน์อย่างเหมาะสมปี 2562  
กิจกรรม : การเสริมสร้างการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ 
และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

จัดวางทุ่นแนวเขตปะการังเทียม จ านวน 200 ชุด  
ในบริเวณทะเลจังหวัดระยอง มีรายละเอียดดังนี้ 
1. ทุ่นมีลักษณะกลมมีเส้นขอบนูนตามลูกทุ่น จ านวน 
4 เส้น ทุ่นท าจากพลาสติกชนิด โพลีเอททีลีน ขนาด
เส้นผ่านศูนย์กลาง 40 เซนติเมตร 
2. ลักษณะทุ่นสามารถรับแรงกระแทกได้ดี ผู้ผลิตต้อง
รับประกันการปริแตก อย่างน้อย 1 ปี เปลือกมีความ
หนา 5-6 มิลลิเมตร 
3. ภายในทุ่นบรรจุโพลียูลีเทนโฟมและทราย เพื่อช่วย
ในการพยุงตัวได้ดี 
4. ตรงปลายทุ่นท้ังสองด้านมีขอบยกขึ้นสูง เพื่อเป็นท่ี
พักของเชือกและลดรอยสึกของทุ่นได้ 

ส านักงานบริหาร
จัดการทรัพยากร

ทางทะเลและ
ชายฝั่งท่ี 1 

     2,000,000  1. มีความพร้อมและสามารถด าเนินการได้ทันที 
2. เป็นโครงการต่อเนื่อง ซ่ึงจังหวัดระยองได้อนุมัติ
วงเงินให้ท ากิจกรรมติดตามประเมินผลแล้วจ านวน5.1 
ล้านบาท 
3. เพื่อปูองกันการบุกรุกท าลายจากการลักลอบท าการ
ประมงในพื้นท่ีเขตอนุรักษ์ปะการังเทียม 
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ที ่ โครงการ/กจิกรรม รายละเอียดส าคัญ หน่วยด าเนินการ วงเงิน (บาท) หมายเหตุ 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 
8 โครงการฟื้นฟูแหล่งท่องเท่ียวเก่าและพัฒนาแหล่ง

ท่องเท่ียวใหม่  
กิจกรรม : ปรับปรุงภูมิทัศน์ลุ่มน้ าปุาชายเลนต าบลเนินฆ้อ 
ภายใต้โครงการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูและพัฒนาแหล่งท่องเท่ียว
เชิงอนุรักษ์ลุ่มน้ าปุาชายเลนคลองท่าตาโบ๊ย หมู่ท่ี 2 
ต าบลเนินฆ้อ อ าเภอแกลง จังหวัดระยอง 

ก่อสร้างปูายประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเท่ียวบนถนน
เฉลิมบูรพาชลทิตและถนนในอ าเภอแกลงท่ีเชื่อมโยง
กับแหล่งท่องเท่ียวสะพานรักษ์แสม ต าบลเนินฆ้อ 
อ าเภอแกลง ดังนี้ 
1. ปูาย Overhanging จ านวน 20 ชุด 
2. ปูาย บ.1 (แบบปูายจราจร 2) จ านวน 10 ชุด 
3. ปูายแนะน าแหล่งท่องเท่ียวแบบ น.2 (3 ชิ้น/ชุด/
ใส่ระยะทางเปูาหมายด้วย) จ านวน 22 ชุด 

แขวงทางหลวง
ชนบทระยอง 

     5,380,000  1. มีความพร้อมและสามารถด าเนินการได้ทันที 
2. เป็นโครงการต่อเนื่อง ซ่ึงจังหวัดระยองได้อนุมัติ
วงเงินให้ท าถนนแล้ว 5.0 ล้านบาท 
3. เดิมอ าเภอแกลงเป็นหน่วยด าเนินโครงการ แต่ท้ังนี้
เพื่อให้การด าเนินโครงการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
และได้ผลสัมฤทธิ์สูงสุด จึงขอเปลี่ยนหน่วยงานด าเนินการ
เป็นแขวงทางหลวงชนบทระยอง ซ่ึงมีความเชี่ยวชาญใน
การก่อสร้างมากกว่า และยังเป็นภารกิจงานของแขวง
ทางหลวงชนบทด้วย รวมท้ัง พ้ืนท่ีด าเนินการก่อสร้าง
ปูายส่วนใหญ่เป็นพื้นท่ีในความรับผิดชอบของแขวงทาง
หลวงชนบท ซ่ึงสะดวกในการด าเนินการก่อสร้าง 

9 โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิดเพื่อความม่ันคงในชีวิตและ
ทรัพย์สินของประชาชน  
กิจกรรม : พัฒนาประสิทธิภาพในการรักษาความ
ปลอดภัยและให้บริการประชาชน  

ปรับปรุงและติดตั้งระบบภายในศูนย์ปฏิบัติการรักษา
ความปลอดภัย และรับแจ้งเหตุฉุกเฉิน 191 จังหวัด
ระยอง 

ต ารวจภูธรจังหวัด
ระยอง 

     9,800,000  1. มีความพร้อมและสามารถด าเนินการได้ทันที 
2. เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการรักษาความปลอดภัย
และความสงบเรียบร้อยภายในจังหวัดระยอง 
3. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการรักษาความปลอดภัยใน
ชีวิต และทรัพย์สินของประชาชนและนักท่องเท่ียว 
รวมท้ัง  
เพื่อยกระดับความเชื่อมั่นภาพลักษณ์จังหวัดระยอง 

  จ านวน 9 โครงการ 9 กิจกรรม วงเงินรวมทั้งสิ้น   38,777,700   
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     ข้อชี้แจง/คิดเห็น/แนะน า (เพิ่มเติม) :  
     ประธานฯ ที่ประชุมฯ ได้สอบถามข้อมูลดังนี้ ส าหรับโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) กิจกรรมสร้างและพัฒนา
แหล่งเรียนรู้พ้ืนที่ชุ่มน้ าระดับชาติ สามารถเพ่ิมจ านวนหล้าต้นรวงผึ้งได้หรือไม่ เนื่องจากขณะนี้ต้นรวงผึ้งหาซื้อยาก
มาก และมีราคาแพง จึงอยากให้ลดจ านวนต้นกล้าจากกิจกรรมอ่ืน และน างบประมาณมาเพ่ิมในกิจกรรมเพาะกล้า
ต้นรวงผึ้งแทน 
     ผู้แทน สวนพฤกษศาสตร์ฯ ชี้แจงข้อค าถามดังนี้ สามารถเพ่ิมจ านวนกล้าต้นรวงผึ้งได้ 
โดยไปปรับลดจากกิจกรรมย่อยอ่ืนๆ แต่เนื่องด้วยปัญหา คือ ขณะนี้ไม่มีเมล็ดต้นรวงผึ้งในการเพาะกล้า จึงอาจท าให้
ได้จ านวนไม่เยอะ 
     คุณบุญยืน ให้ข้อเสนอแนะดังนี้ อยากให้ทุกส่วนราชการ โดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ด าเนินการเพาะต้นรวงผึ้งเตรียมเก็บไว้ เนื่องจากเป็นต้นไม้ประจ ารัชกาลที่ 10 และภายหลังจากนี้จะต้องใช้ใน
กิจกรรมอีกจ านวนมาก 
     ประธานฯ ที่ประชุมฯ ขอให้สวนพฤกษศาสตร์ระยองทบทวนปรับรายละเอียดจ านวน
ต้นรวงผึ้งให้ได้จ านวนมากขึ้น และให้ประสานกับฝุายเลขานุการฯ ในการปรับรายละเอียดกิจกรรมด้วย 
     ประธานหอการค้าฯ ได้สอบถามรายละเอียดข้อมูลเพ่ิมเติมโครงการติดตั้งกล้องวงจร
ปิดเพื่อความมั่นคงในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน กิจกรรมพัฒนาประสิทธิภาพในการรักษาความปลอดภัยและ
ให้บริการประชาชน 
     ผู้แทน ต ารวจภูธรฯ ชี้แจงเพ่ิมเติมดังนี้ ส าหรับโครงการดังกล่าว จะแบ่งเป็น 2 กิจกรรม
ย่อย คือ 1) การปรับปรุงศูนย์ปฏิบัติการรักษาความปลอดภัย และรับแจ้งเหตุฉุกเฉิน 191 จังหวัดระยอง ให้
สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยจะมีการซ่อมแซมและปรับปรุงศูนย์ 191 ให้ดียิ่งขึ้นสามารถเชื่อมโยง
และบูรณาการข้อมูลได้ท้ังจังหวัด 2) การติดตัง้ระบบรักษาความปลอดภัยต่างๆ รวมถึงกล้องวงจรปิดด้วย ทั้งนี้ ในปี 
2563 ต ารวจภูธรจังหวัดระยองได้รับงบประมาณมาด าเนินการเกี่ยวกับระบบรักษาความปลอดภัยจากหลายแหล่ง
งบประมาณ ทั้งงบประมาณจากกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1 งบประมาณจากกองทุนไฟฟูา และงบประมาณจาก
จังหวัดระยอง ซึ่งทุกโครงการจะมีความเชื่อมโยงต่อเนื่องกัน เพ่ือท าให้จังหวัดระยองมีระบบรักษาความปลอดภัยที่
ได้มาตรฐานยิ่งขึ้น 
     ประธานหอการค้าฯ ได้ให้ข้อเสนอแนะดังนี้ ส าหรับโครงการฟ้ืนฟูแหล่งท่องเที่ยวเก่า
และพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวใหม่ ซึ่งจะด าเนินการก่อสร้างปูายแนะน าแหล่งท่องเที่ยวและเส้นทางไปสู่แหล่งท่องเที่ยว 
เนื่องจากจังหวัดระยองได้มีการค้นหาอัตลักษณ์ของแต่ละอ าเภอแล้ว จึงอยากให้บนปูายแนะน าแหล่งท่องเที่ยวมี
การใส่รายละเอียดอัตลักษณ์ของอ าเภอแกลงด้วย เช่น ฟอร์นอักษรของระยอง ตราของอ าเภอแกลง เป็นต้น 
     ผู้แทน แขวงทางหลวงชนบทฯ ได้ชี้แจงดังนี้ ส าหรับปูายแนะน าแหล่งท่องเที่ยวและ
บอกเส้นทางไปสู่แหล่งท่องเที่ยวได้มีแบบมาตรฐานตามที่ก าหนดไว้แล้ว ซึ่งส าหรับตัวอักษรบนปูายไม่สามารถ
เปลี่ยนเป็นฟอร์นอักษรภาษาระยองได้ แต่ส าหรับตราสัญลักษณ์หรือลวดลายบนภาพแหล่งท่องเที่ยวสามารถน าอัต
ลักษณ์ 4DNA มาใส่ได ้    
     มติที่ประชุม :  
     1) เห็นชอบในการจัดสรรวงเงินเหลือจ่ายมาจัดสรรในการด าเนินโครงการฯ ดังกล่าว
ทั้ง 9 โครงการ 9 กิจกรรม 
     2) เห็นชอบในการเปลี่ยนแปลงหน่วยด าเนินโครงการฟ้ืนฟูแหล่งท่องเที่ยวเก่าและ
พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวใหม่ กิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์ลุ่มน้ าปุาชายเลนต าบลเนินฆ้อ ภายใต้โครงการอนุรักษ์ฟ้ืนฟู
และพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ลุ่มน้ าปุาชายเลนคลองท่าตาโบ๊ย หมู่ที่ 2 ต าบลเนินฆ้อ อ าเภอแกลง จังหวัด
ระยอง จากอ าเภอแกลง เปลี่ยนเป็น แขวงทางหลวงชนบทระยอง 
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      ฝ่ายเลขานุการฯ ได้น าเสนอต่อที่ประชุมฯ ดังนี้ เนื่องจากขณะนี้อยู่ระหว่างการ
บริหารงบประมาณในไตรมาสที่ 3 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 แล้ว เพ่ือให้การบริหารงบประมาณรายจ่าย
ของจังหวัดระยองเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและทันภายในปีงบประมาณ ดังนั้น ส าหรับวงเงินเหลือจ่ายอีกจ านวน 
3,768,500 บาท และในส่วนทีจ่ะเหลือจ่ายเพ่ิมเติม นั้น ส านักงานจังหวัดระยอง ในฐานะฝุายเลขานุการฯ จะขอ
ความเห็นชอบในหลักการในการพิจารณาคัดเลือกโครงการส ารองตามแผนปฏิบัติราชการฯ (Y2) ที่มีความพร้อม
และเหมาะสมมาด าเนินการ โดยจะเสนอขอความเห็นชอบจากผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง และจะรายงานให้ ก.บ.จ. 
ทราบ ในการประชุมครั้งถัดไป 
     มติที่ประชุม : เห็นชอบในหลักการตามที่ฝุายเลขานุการฯ น าเสนอ และให้น ามา
รายงานให้คณะกรรมการฯ ทราบด้วย 
 
   4.3 การโอนเปลี่ยนแปลงโครงการตามแผนปฏิบตัริาชการประจ าปีของ
     จังหวัดระยองประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562   
     (ส านักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดระยอง) 
     เนื่องจากขณะนี้ส่วนราชการ/หน่วยงานอยู่ระหว่างการบริหารโครงการและงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ซึ่งส านักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดระยอง แจ้งขอโอนเปลี่ยนแปลง
งบประมาณและกิจกรรมย่อย ภายใต้โครงการส่งเสริมการตลาดและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวจังหวัดระยอง 
ประจ าปี 2562 กิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดระยอง ประจ าปี 2562 เพ่ือให้การด าเนินโครงการ/กิจกรรม
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการและประชาชนในพ้ืนที่ รวมทั้ง เพ่ือเป็นการพัฒนา
และส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดระยองให้มีศักยภาพสูงขึ้น ซึ่งเป็นอ านาจหน้าที่การพิจารณาของคณะกรรมการ
บริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) 
     ส าหรับรายละเอียดและข้อมูลในการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายและ
กิจกรรม ข้างต้น มีดังนี ้
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โครงการส่งเสริมการตลาดและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวจังหวัดระยอง ประจ าปี 2562 
กิจกรรม : ส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดระยอง ประจ าปี 2562 

หน่วยด าเนินการ : ส านักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดระยอง 

ที่ กิจกรรมย่อย (เดิม) 
งบประมาณ 

(บาท) กิจกรรมย่อย (ใหม่) 
งบประมาณทีใ่ช ้

(บาท) 
(1) (2) (3) (4) (5) 
1 กิจกรรมย่อยจัดงานเทศกาลผลไม้และของดีทีจ่ังหวัดระยอง 

ประจ าปี 2562 
สถานที่จัดงาน : สนามกีฬากลางจังหวัดระยอง  
อ าเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 
 
(***คงเหลืองบประมาณในการจัดงานเทศกาลผลไม้ฯ  
จ านวน 1,500,000 บาท***) 

3,000,000 กิจกรรมย่อยส่งเสริมการท่องเที่ยวมหกรรมดนตรี ประจ าปี 2562  
(Long Beach Festival) 
สถานที่จัดงาน : บริเวณถนนเลยีบชายหาดแหลมแม่พิมพ์  
เทศบาลต าบลสุนทรภู่ อ าเภอแกลง จังหวัดระยอง 
รายละเอียดกิจกรรม : จ้างเหมาจัดงานมหกรรมดนตรี ประจ าปี 2562  
(Long Beach Festival) โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
- ส ารวจพื้นที่จัดงาน ออกแบบแผนผังของการจัดงาน พร้อมประสานงานใน
พื้นที่ เพื่อประกอบเวทีและตกแต่งบริเวณโดยรอบให้มีความสวยงาม 
- ด าเนินการออกแบบ พร้อมตกแต่งพื้นทีบ่ริเวณจัดงานให้มีความสวยงาม
และเหมาะสม ตามแนวคิดเชงิสร้างสรรค์ 
- ด าเนินการออกแบบ ผลิต และติดตั้งปาูยประชาสัมพนัธ์ รวมถึงการ
ประชาสัมพนัธ์การจัดงานผ่านสือ่ประชาสัมพันธท์ุกๆ ช่องทาง 
- ด าเนินการจัดงานแถลงข่าวการจัดงาน จ านวน 1 คร้ัง โดยก าหนดรูปแบบ
งานแถลงขา่ว ให้สอดคล้องกับแนวคิดการจัดงาน 
- จัดงานการแสดงดนตรี จากศิลปิน ดารา นักร้องที่มีชื่อเสียงและเป็นที่รู้จัก
ในวงกว้าง จ านวน 1 คร้ัง 

1,500,000 

เหตุผลการโอนเปลี่ยนแปลง 
1. เนื่องจากในการจัดงานเทศกาลผลไม้และของดีจังหวัดระยอง เป็นการบูรณาการการด าเนนิงานและงบประมาณร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง จึงท าให้มีวงเงินทีส่ามารถโอน
เปลี่ยนแปลงไปด าเนินกิจกรรมอื่นได้ ซึ่งเปน็กิจกรรมที่สอดคล้องและตอบสนองต่อวัตถุประสงค์หลักของโครงการหลัก 
2. เพื่อเป็นการส่งเสริมนโยบายของภาครัฐที่มีเปูาหมายการสรา้งรายได้จากการท่องเที่ยวให้เพิ่มข้ึนจากการท่องเที่ยวได้อยา่งตอ่เนื่องตลอดทั้งป ี
3. เพื่อเป็นการสร้างกระแสและจูงใจให้กลุ่มเปูาหมายเกิดการเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวภายในจงัหวัดระยอง 
4. เพื่อเป็นการสร้างภาพลักษณ์เชิงบวกในการมุ่งรณรงค์เก่ียวกับการพัฒนาศักยภาพแหล่งทอ่งเที่ยวและสร้างการรับรู้ถึงสถานที่ท่องเที่ยวของจังหวัดระยองเป็นส าคัญ 
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     ข้อชี้แจง/คิดเห็น/แนะน า (เพิ่มเติม) : 
     ผู้แทน ท่องเที่ยวและกีฬาฯ ชี้แจงเพ่ิมเติมดังนี้ ส าหรับกิจกรรมการจัดงานเทศกาล
ผลไม้และของดีจังหวัดระยอง ประจ าปี 2562 ซึ่งตั้งงบประมาณไว้จ านวน 3 ล้านบาท แต่เนื่องด้วยจากการได้รับ
การสนับสนุนงบประมาณสนับสนุนส่วนหนึ่งจากองค์การส่วนจังหวัดระยอง  จึงท าให้สามารถโอนเปลี่ยนแปลง
งบประมาณมาด าเนินกิจกรรมอ่ืนได้ ซึ่งขอเสนอจัดกิจกรรมมหกรรมดนตรี (Long Beach Festival) ซึ่งเป็น
กิจกรรมที่ด าเนินการมาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวและท ารายได้ให้กับภาคการท่องเที่ยวของ
จังหวัดระยองเป็นจ านวนมาก 
     ประธานฯ ที่ประชุมฯ  เห็นด้วยกับการจัดกิจกรรมมหกรรมดนตรี ซึ่งจะสร้าง
บรรยากาศที่ดีให้กับภาคการท่องเที่ยวของจังหวัดระยองเป็นอย่างมาก รวมทั้ง  ขอเสนอให้ในปีถัดไป ควรย้าย
สถานที่ไปจัดในพื้นที่อ่ืนๆ ด้วย เช่น หาดพลา อ าเภอบ้านฉาง เป็นต้น  
     มติที่ประชุม : เห็นชอบในการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณและกิจกรรมย่อย ภายใต้
โครงการส่งเสริมการตลาดและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวจังหวัดระยอง ประจ าปี 2562 กิจกรรมส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวจังหวัดระยอง ประจ าปี 2562 ตามท่ีส านักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดระยองน าเสนอ 
 
ระเบียบวาระที่  5   เร่ือง อื่นๆ 
   ประธานหอการค้าฯ น าเสนอให้มีการด าเนินโครงการระยองซื้อระยอง ซึ่งจะเป็นประโยชน์
เป็นอย่างมากส าหรับผู้ประกอบการในพ้ืนที่ โดยอาจจะต้องมีการปรับปรุงหรือปรับเปลี่ยนรูปแบบการด าเนิน
โครงการให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยการน าเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้ในการด าเนินการ เช่น การจัดท า
รูปแบบแอพพลิเคชั่นในการซื้อขาย เป็นต้น 

 

 เลิกประชุมเวลา 16.00 น. 
 

 

ลงชื่อ    ศรัณย์  เพชรพันธ์    ผู้บันทึกฯ  
       (นายศรัณย์  เพชรพันธ์) 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ  

ลงชื่อ     จีรวัสส์ เปรมดิษฐ์     ผู้ตรวจรายงานการประชุมฯ 
        (นายจีรวัสส์ เปรมดิษฐ์) 
 นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพ่ือการพัฒนาจังหวัด 
ส านักงานจังหวัดระยอง 

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