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รายงานการประชุม 
คณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบรูณาการ (ก.บ.จ.) 
ครั้งที่ 3/๒๕61 (ครั้งที่ 5 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561) 

วันที่ 10 เมษายน 2561 เวลา 15.00 น. 
ณ  หอ้งภักดศีรีสงคราม  ชั้น 4  ศาลากลางจังหวัดระยอง 

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

กรรมการผู้ร่วมประชุม 
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. นางวนิดา  สมบัติศรี  แทน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดระยอง 
6. นางสาวรัตนา  แววสว่าง  เกษตรและสหกรณ์จังหวัดระยอง 
7. นางคนึงนิจ  ทยายุทธ  แทน อุตสาหกรรมจังหวัดระยอง 
8. นางวรัญญา  ถนอมพันธ์ุ พาณิชย์จังหวัดระยอง 
9. นางจินตนา รักสุจริตวงศ์  คลังจงัหวัดระยอง 
10. นายอาภร อมตเวทย์  แรงงานจังหวัดระยอง 
11. นางดารารัตน์  แก้วสลับสี พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดระยอง 
12. นายสมจิตร  จันทร์ผลึก แทน ผู้อ านวยการส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

จังหวัดระยอง 
13. นายพงษ์อนันต์ จันทร์ไพร  ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดระยอง 
14. นายวรวุฒิ ด่านสมพงศ์ แทน วัฒนธรรมจังหวัดระยอง 
๑5. นายพอเจตน์  เจริญสุข แทน เกษตรจังหวัดระยอง 
16. นายภาคภูมิ สุวรรณโชติ แทน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง 
17. นางกรรณิกา วิโรจน์แสงทอง แทน นายกเทศมนตรีนครระยอง 
18. นายบุญธรรม ใยกล้า  นายกเทศมนตรีต าบลเนินพระ 
19. นายสุเมธ คณทา  แทน นายกเทศมนตรีเมืองมาบตาพุด 
20 นายอมร เวียนหาผล  แทน ประธานชมรมนายกองค์การบริหารส่วนต าบล จังหวัดระยอง 
21. นางสาวเกตน์สิรี สมบูรณ์ศิลป์  แทน ผู้อ านวยการ ททท. ส านักงานระยอง  
22. นางสาวพัชรินทร์ ทิพย์อาภา แทน ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค สาขาระยอง  
23. นายภาณุ ศิริล้น  ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดระยอง 
24. นายภิรมย์ อันล้ าเลิศ  แทน ผู้อ านวยการส านักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด 
25. นายพนิิจนันท์ ประดับ  แทน รองประธานคณะกรรมการธรรมาภิบาล จังหวัดระยอง 
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26. นายนพดล ตั้งทรงเจริญ ประธานหอการค้าจังหวัดระยอง 
27. นายสรุพล สุทธจินดา  ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง 
28. นายปริย ตัณฑเกษม   นายกสมาคมธุรกิจการทอ่งเที่ยวจังหวัดระยอง 
29. นายสุรศักดิ์ วงษ์เหม  ผู้แทนภูมิปัญญาด้านการมีส่วนร่วม 
30. นางสุธีรา ผ่องใส   ผู้แทนภาคประชาสังคม 
31. นายประจวบ  จ าเนียรศรี ผู้แทนภาคประชาสังคม 
32. นายสุรชัย สุขสวัสดิ์  แทน หัวหน้าส านักงานจังหวัดระยอง  เลขานุการฯ 
 

ผู้ไม่มาประชุม (ติดราชการ/ภารกิจส าคัญ) 
1. เรือโท ศตวรรษ  อนันตกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง 
2. ผู้แทนผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๑ 
3. นปก.มทบ.14 
4. ประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดระยอง 
5. ประธานคณะท างานเครือข่ายประชาสังคม จังหวัดระยอง 
6. นายกสมาคมประมงจังหวัดระยอง 
7. นายปรัชญา สมะลามา ผู้แทนหอการค้าไทย ประจ าภาคตะวันออก 
8. นายสุนทร ราชวัฒน์  ผู้แทนภูมิปัญญาด้านการเกษตร 
9. นายรุ่งโรจน์ เฉลาฉายแสง ผู้แทนภูมิปัญญาด้านสิ่งแวดล้อม 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
1. นายสมพงศ์ คล้ายคลึง  เทศบาลต าบลช าฆ้อ 
2.  นางจีรภา  บุญไชโย  ส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดระยอง  
3. นายอนุศักดิ์ ผาดศรี  อ าเภอเขาชะเมา 
4 นางสาวกาญจนรัตน์ โกมารพิมพ์  องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง 
5. นายวิวัฒน์ชัย หนูทอง  ส านักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดระยอง 
6. นายไชยา บุญญานุภาพ  ส านักงานสหกรณ์จังหวัดระยอง 
9. นายปวริศ เสียงประเสริฐ สภาอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง 
10. นายจีรวัสส์ เปรมดิษฐ์  ส านักงานจังหวัดระยอง 
11. นางสาวอนงค์พร อารีกุล ส านักงานจังหวัดระยอง 
 
เริ่มประชุมเวลา 15.0๐ น. 
  เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว นายสุรศักดิ์  เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธาน   
ในการประชุมฯ กล่าวเปิดการประชุมและด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี ้
 

ระเบียบวาระที่ ๑  เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
 จังหวัดระยองได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) เพื่อท าหน้าที่                
ในการวางแนวทางปฏิบัติและอ านวยการให้การบริหารงานจังหวัดเป็นไปตามหลักการ นโยบาย และระเบียบ
ตามที่คณะกรรมการนโยบายการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.น.จ.) ก าหนด 
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  ส านักงบประมาณได้อนุมัติกรอบงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561                 
ให้จังหวัดระยองตามแผนปฏิบัติราชการ จ านวนทั้ งสิ้น 23 โครงการ 45 กิจกรรม งบประมาณรวม 
298,483,800 บาท (สองร้อยเก้าสิบแปดล้านสี่แสนแปดหมื่นสามพันแปดร้อยบาทถ้วน) ซึ่งจังหวัดระยองได้
อนุมัติและมอบอ านาจให้ส่วนราชการ/หน่วยงาน และอ าเภอด าเนินโครงการเรียบร้อยแล้ว ปรากฏว่ามีส่วน
ราชการ/อ าเภอ แจ้งขอโอนเปลีย่นแปลงรายละเอียดกิจกรรมและรายการงบประมาณ  เพื่อให้การด าเนินโครงการ
มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดในการพัฒนาจังหวัดและประชาชนได้รับประโยชน์ รวมทั้งจากการด าเนิน
โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ส่วนราชการ/หน่วยงาน และอ าเภอที่ได้รับ
การจัดสรรงบประมาณฯ ได้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบของทางราชการแล้ว ปรากฏว่ามีวงเงินเหลือ
จ่ายจ านวนหนึ่ง (เพิ่มเติมจากเมื่อครั้งการประชุม ก.บ.จ. ครั้งที่ 2/2561 ครั้งที่ 4 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561) 
ซึ่งสามารถน ามาจัดสรรด าเนินโครงการใหม่เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในระดับพื้นที่          
และเพื่อการพัฒนายุทธศาสตร์ของจังหวัดระยองได้ซึ่งจะต้องผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารงาน
จังหวัดแบบบูรณาการทั้ง 2 กรณี ดังนั้น จังหวัดระยอง จึงเชิญคณะกรรมการฯ ร่วมประชุม ครั้งที่ 3/๒๕61 
(ครั้งที่  5 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561) รวมถึงมีระเบียบวาระ การประชุมเรื่องอื่นๆ ที่จะรายงานให้
คณะกรรมการฯ ทราบด้วย 

 มติท่ีประชุม : รับทราบตามที่ประธานฯ แจ้งให้ทราบ 
 

ระเบียบวาระที่  ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุม 

  ตามที่จังหวัดระยองได้เชิญประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.)                   

ครั้งที่ 2/2561 (ครั้งที่ 4 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561) เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2561 ส านักงานจังหวัดระยอง         
ในฐานะฝ่ายเลขานุการฯ ได้จัดท ารายงานการประชุมฯ และแจ้งเวียนแล้วตามหนังสือจังหวัดระยอง ด่วนที่สุด ที่ รย 
0017.2/ว 1253 ลงวันที่ 16 มีนาคม 2561 เพื่อให้คณะกรรมการฯ ได้ตรวจสอบและรับรองรายงานการ
ประชุมดังกล่าว รวมถึงได้น าเรียนไว้ในเว็บไซต์จังหวัดระยองด้วยแล้วทั้งนี้ หากกรรมการฯ ท่านใดประสงค์จะมี
การแก้ไขหรือเพิ่มเติมประการใด ขอให้แจ้งฝ่ายเลขาฯ ได้โดยตรง 
 มติท่ีประชุม :  รับรองรายงานการประชุมฯ 
 
ระเบียบวาระที่ ๓  เรื่อง เพื่อพิจารณา 

   ระเบียบวาระที่ 3.1 การขอโอนเปลี่ยนแปลงรายละเอียดกิจกรรมและรายการ
งบประมาณส าหรับโครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณจากงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 
  ตามที่จังหวัดระยองได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2561 ซึ่งได้
อนุมัติให้ส่วนราชการ/หน่วยงาน และอ าเภอ ด าเนินโครงการและมอบอ านาจในการสั่งซื้อสั่งจ้างตาม
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 แล้วนั้น เนื่องจากส่วนราชการ/
หน่วยงาน และอ าเภอได้ตรวจสอบรายละเอียดโครงการแล้ว เห็นว่าเพื่อให้การด าเนินโครงการ/กิจกรรมมี
ประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สงูสดุแก่ทางราชการและประชาชน จึงมีความจ าเป็นต้องปรบัเปลีย่นรายละเอียด
กิจกรรมและรายการงบประมาณเพื่อให้สามารถด าเนินโครงการให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
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    ระเบียบ/กฎหมาย/ประกาศท่ีเกี่ยวข้อง 
    1. มติคณะกรรมการบูรณาการนโยบายพัฒนาภาค (ก.บ.ภ.) ในการประชุมเมื่อวันที่ 
15 ธันวาคม พ.ศ. 2560 เห็นชอบหลักเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงโครงการตามแผนปฏิบัติราชการของจังหวัดและ
กลุ่มจังหวัด ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2560 และปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยมีรายละเอียด   
    1) กรณีจังหวัดหรือกลุ่มจังหวัดมีความประสงค์ขอโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ
รายจ่ายของจังหวัดหรือของกลุ่มจังหวัด ในลักษณะดังนี้  
       (1) การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ ได้แก่  
        (1.1) หน่วยงานรับผิดชอบ/หน่วยงานด าเนินการ  
        (1.2) พื้นที่ด าเนินการ 
            (1.3) กิจกรรม  
            (1.4) กลุ่มเป้าหมาย  
            (1.5) งบรายจ่าย  
       (2) การเปลี่ยนแปลงโดยน าโครงการอื่นที่อยู่ในแผนปฏิบัติราชการของจังหวัด
และกลุ่มจังหวัด ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2559 - 2560 และปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มาด าเนินการแทน
โครงการเดิม  
       (3) การใช้งบประมาณเหลือจ่ายจากโครงการที่ได้ด าเนินงานเสร็จสิ้น บรรลุ
วัตถุประสงค์และเป้าหมายโครงการแล้ว  
       ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดหรือหัวหน้ากลุ่มจังหวัดน าเสนอ ก.บ.จ. หรือ ก.บ.ก. 
แล้วแต่กรณี พิจารณา กลั่นกรอง และให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงโครงการและ/หรือโอนเปลี่ยนแปลง
งบประมาณรายจ่ายตามแผนปฏิบัติราชการของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 
2560 และ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 และ ให้ ก.บ.จ. หรือ ก.บ.ก. รายงานการเปลี่ยนแปลงโครงการและการ
โอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจา่ยที่ด าเนินการตามข้อ 1 ให้ อ.ก.บ.ภ. ที่ก ากับดูแลภาค ทราบภายใน 15 วัน 
นับแต่วันสิ้นไตรมาส 
     2) กรณีจังหวัดหรือกลุ่มจังหวัดมีความประสงค์ขอโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ
รายจ่ายของจังหวัด หรือของกลุ่มจังหวัด ที่ไม่เข้าเงื่อนไขตามข้อ 1 ให้เสนอขอความเห็นชอบจาก อ.ก.บ.ภ.       
ที่ก ากับดูแลภาค  
       โดยให้ผู้ว่าราชการจังหวัดหรือหัวหน้ากลุ่มจังหวัด น าเสนอเพื่อขอความเห็นชอบ
จาก ก.บ.จ. หรือ ก.บ.ก. แล้วแต่กรณี เมื่อ ก.บ.จ. หรือ ก.บ.ก. ให้ความเห็นชอบในการปรับแผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปีของจังหวัด แผนปฏิบัติราชการประจ าปีของกลุม่จงัหวัด แผนพัฒนาจังหวัด และแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด
พร้อมทั้ง เห็นชอบการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายของจังหวัดหรือกลุ่มจังหวัดแล้ว ให้ผู้ว่าราชการ
จังหวัดหรือ หัวหน้ากลุ่มจังหวัดน าเสนอขอความเห็นชอบจาก อ.ก.บ.ภ. ที่ก ากับดูแลภาค  
      เมื่อ อ.ก.บ.ภ. ที่ก ากับดูแลภาค ให้ความเห็นชอบในการปรับแผนดังกล่าวแล้ว    
ให้ผู้ว่าราชการ จังหวัดหรือหัวหน้ากลุ่มจังหวัดขอท าความตกลงกับส านักงบประมาณ  

  2. ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ.  2548 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 4)          
พ.ศ. 2554 ข้อ 24 ก าหนดว่า “หัวหน้าส่วนราชการหรือหัวหน้ารัฐวิสาหกิจมีอ านาจโอนและหรือ
เปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายท่ีได้รับการจัดสรรงบประมาณในงบรายจ่ายใดๆ ภายใต้แผนงานเดียวกัน 
ยกเว้นงบบุคลากร เพ่ือจัดท าผลผลิตหรือโครงการตามเป้าหมายท่ีระบุในเอกสารประกอบพระราชบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี หรือพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมหรือเพื่อเพิ่มเติมเป้าหมาย 
ผลผลิตหรือโครงการเดิมดังกล่าวให้บรรลุเป้าหมายการให้บริการกระทรวงหรือเป้าหมายตามแผนงาน      
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ในเชิงบูรณาการ แต่ต้องไม่ก่อให้เกิดรายการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ ...ในกรณีท่ีเป็นการโอน        
หรือเปลี่ยนแปลงเพื่อจัดหาครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อสร้าง จะต้องมีวงเงินต่อหน่วยต่ ากว่าหนึ่งล้านบาทและต่ ากว่า
สิบล้านบาทตามล าดับ” 

  3. ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณรายจ่ายส าหรับแผนงานบูรณาการ พ .ศ. 2559     
หมวด 3 การโอนงบประมาณรายจ่าย ดังน้ี 
   ข้อ 15 ในกรณีที่มีความจ าเป็นต้องโอนงบประมาณรายจ่ายบูรณาการภายใต้แผนงานบูรณา
การเดียวกัน ให้โอนได้ในกรณี ดังต่อไปนี้ 
    (1)  หน่วยงานรับงบประมาณไม่สามารถด าเนินการใช้จ่ายหรือก่อหนี้ผูกพัน
งบประมาณรายจ่ายส าหรับโครงการ กิจกรรม หรือรายการภายใต้แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่าย
งบประมาณที่ได้รับความเห็นชอบจากส านักงบประมาณ 
    (๒) เป็นงบประมาณรายจ่ายท่ีเหลือจ่ายจากการด าเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์       
และเป้าหมายโครงการ กิจกรรม หรือรายการตามท่ีได้รับจัดสรรงบประมาณ หรือจากการจัดซื้อจัดจ้างแล้ว 
    (๓) เป็นงบประมาณรายจ่ายที่หมดความจ าเป็นในการใช้จ่ายไม่ว่าด้วยเหตุใด 
    (๔) กรณีมีความจ าเป็นเร่งด่วนต้องด าเนินโครงการ กิจกรรม หรือรายการอื่นที่อยู่
ภายใตวั้ตถุประสงค์และเป้าหมายของแผนงานบูรณาการนั้น แต่มิได้รับรับการจัดสรรงบประมาณ 
    การโอนงบประมาณรายจ่ายตามวรรคหน่ึง (1) (๓) และ (๔) ให้หน่วยงานรับ
งบประมาณแจ้งหน่วยงานเจ้าภาพทราบและให้รองนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีแล้วแต่กรณี พิจารณา
เห็นชอบก่อนเสนอส านักงบประมาณพิจารณาอนุมัติ 
   ข้อ 16 ให้หน่วยรับงบประมาณโอนและหรือเปลีย่นแปลงงบประมาณรายจ่ายบรูณาการตาม
ข้อ 15 (2) ในงบรายจ่ายใดๆ ภายใต้โครงการหรือกิจกรรม ตัวช้ีวัด และแนวทางการด าเนินงานในแผนงานบูรณา
การเดียวกัน ยกเว้นงบบุคลากร เพื่อจัดท าโครงการตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้
จ่ายงบประมาณ หรือเพิ่มเติมเป้าหมายโครงการเดิมให้บรรลุผลสัมฤทธ์ิ โดยให้หน่วยรับงบประมาณรายงาน
หน่วยงานเจ้าภาพ และรายงานรองนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีแล้วแต่กรณี  เพื่อทราบและแจ้งส านัก
งบประมาณทราบด้วย  

 ส าหรับการประชุมในครั้งนี้ส่วนราชการแจ้งขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดกิจกรรมและรายการ
งบประมาณเพื่อมาน าเสนอ ก.บ.จ. พิจารณาให้ความเห็นชอบ ดังนี ้

 1) โครงการส่งเสริมการตลาดและประชาสัมพันธ์การท่องเท่ียวจังหวัดระยอง  
 กิจกรรม : ส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดระยองปี 2561 
 งบประมาณ : 3,000,000 บาท (สามล้านบาทถ้วน)   
 (1) ขอโอนเปลี่ยนแปลงกิจกรรม  
  จาก กิจกรรมเดิม  : การจัดงานเทศกาลผลไม้และของดีที่จงัหวัดระยอง ประจ าปี 2561 
  เป็น กิจกรรมใหม่ : เพิ่มศักยภาพผลไม้เพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงเกษตร 
 (2) ขอเปลี่ยนหน่วยด าเนินการ 
  จาก  อ าเภอเมืองระยอง และส านักงานการท่องเที่ยวจังหวัดระยอง  
  เป็น  ส านักงานสหกรณ์จังหวัดระยอง  
       โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
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   เหตุผล 
   1. การจัดงานเทศกาลผลไม้และของดีที่จังหวัดระยอง ประจ าปี 2561 จังหวัดระยอง
พิจารณาใช้งบรายจ่ายอื่นในการด าเนินการแล้ว 
   2. เพื่อเพิ่มมูลค่าทุเรียนซึ่งเป็นผลไม้หลักของจังหวัด 
   3.  แก้ปัญหาผลผลิตด้านการเกษตร และสร้างความเช่ือมั่นแก่ผู้บริโภค 
   4. ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตรของจังหวัด 
 

   ความเห็นฝ่ายเลขาฯ   
   การขอโอนเปลี่ยนแปลงข้างต้น เป็นการขอโอนเปลี่ยนแปลงในระดับกิจกรรมและงบ
รายจ่าย  ตามมติคณะกรรมการบูรณาการนโยบายพัฒนาภาค (ก.บ.ภ.) ในการประชุมเมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 
พ.ศ. 2560 ข้อ 1/1)/1.3) เปลี่ยนแปลงรายละเอียดกิจกรรม ไม่มีผลกระทบต่อแผนปฏิบัติราชการประจ าปี
ของจังหวัดระยอง อยู่ในอ านาจของ ก.บ.จ.  
 

ที่ 
กิจกรรมเดิม 

ที่ 
กิจกรรมใหม ่

การจัดงานเทศกาลผลไม้และของดีที่จังหวัดระยอง 
ประจ าปี 2561       

เพิ่มศักยภาพผลไม้เพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงเกษตร   

1 ค่าจ้างเหมาออกแบบงานกิจกรรมบนเวที 250,000 กิจกรรมย่อยที่ 1  QR Code ทุเรียนระยอง 2,100,000 
2 ค่าจ้างจัดเตรียม และตกแต่งสถานท่ีบริเวณ

การจัดงาน 
400,000 1 จัดอบรมการสร้าง QR Code จ านวน 100 

คน 2 วัน 1 คืน 
133,400 

3 ค่าจ้างจัดหาเต็นท์ ขนาด 4 x 8 เมตร  
(สีขาว) ส าหรับ 8 อ าเภอ จ านวน 7 วัน 

250,000 2 ค่าเบี้ยเลี้ยงเจ้าหน้าท่ีประจ าสถานีใน
จัดเก็บข้อมูลเกษตรกรท่ีปลูกทุเรียน 16 
สถานีๆ ละ 5 คน 15 วันๆ ละ 240บาท 

288,000 

4 ค่าจ้างจัดหาเต็นท์ขนาด 5 x12 เมตร 
จ านวน 42 หลังส าหรับโซนนิทรรศการ 
และ สินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชน ( OTOP )  
สินค้าพ้ืนบ้านต่างๆ จานวน 8 วัน 

600,000 
3 ค่าจ้างพิมพ์แบบฟอร์มในการเก็บข้อมูล 

7,300 ชุด 
65,700 

4 จัดประชุมชี้แจงทาความเข้าใจกับเกษตรใน
การท า QR Code 

230,000 
5 ค่าจ้างจัดหา จัดเตรียม ติดตั้งงานระบบ

ไฟฟ้า รอบบริเวณงาน และภายในงาน 
200,000 

5 ค่าประชาสัมพันธ์ 102,500 
6 ค่าจ้างจัดหา จัดเตรียม ติดตั้งเวที (เวทีขนาด 

200 ตรม.) เวทีการแสดง ณ ตลาดกลาง
ผลไม้เพื่อการเกษตรตะพง จ านวน 7 วัน  

150,000 6 ค่าจ้างผลิตและพิมพ์ QR Code ดวงละ 
0.40 บาท จ านวน 3,000,000 ดวง 

1,200,000 

7 ค่าจ้างตกแต่งบริเวณเวทีการแสดง 
 ประกอบเคร่ืองเสียง และแสง พร้อม
อุปกรณ์ จอ LED ขนาด 2 x 3 เมตร  

800,000 7 เบี้ยเลี้ยงเจ้าหน้าท่ีติดตามประเมินผล 5 
คน 16 สถานีๆ ละ 2 วันๆ ละ 240 บาท 

38,400 

8 จัดประชุมสรุปผลการดาเนินโครงการ 42,000 
 เก้าอี้ 1,000 ตัว ต่อ 1 วัน จ านวน 7 วัน  100,000 กิจกรรมย่อยที่ 2  Application QR Code 

ทุเรียนระยอง 
900,000 

8 ค่าเช่าเคร่ืองก าเนดิไฟฟ้าพร้อมน้ ามนั ระบบ
ไฟแสงสวา่ง และระบบกระแสไฟฟ้า รวมถึง
ไฟฟ้าส ารองกรณีฉุกเฉิน จ านวน 7 วนั 

150,000 1 ค่าจ้างเหมาจัดทา Application ทุเรียน
ระยอง 

900,000 

9 ค่าจ้างเหมาจัดหาการแสดงดนตรี ดารา 
ศิลปิน นักร้อง ท่ีมีชื่อเสียง และจะต้องเป็น
ศิลปินท่ีมีชื่อเสียงรู้จัก จ านวนไมน่้อยกว่า 1 
คนๆละ 100,000 บาท  

100,000 งบประมาณรวมท้ังสิ้น 3,000,000 
 

งบประมาณรวมท้ังสิ้น 3,000,000 
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   แนวทางการด าเนินการ  
   1) ผู้ว่าราชการจังหวัดหรือหัวหน้ากลุ่มจังหวัดน าเสนอ ก.บ.จ. หรือ ก.บ.ก. แล้วแต่กรณี 
พิจารณา กลั่นกรอง และให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงโครงการและ/หรือโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ  
   2) รายงานการเปลี่ยนแปลงโครงการและการโอนเปลี่ยนแปลง งบประมาณรายจ่าย             
ที่ด าเนินการ  ให้ อ.ก.บ.ภ. ที่ก ากับดูแลภาค ทราบภายใน 15 วัน นับแต่วันสิ้นไตรมาส  

  ความเห็นจากคณะกรรมการ ก.บ.จ. 
  นายประจวบ จ าเนียรศรี ผู้แทนภาคประชาสังคม : ขอทราบแนวทางการแก้ไขปัญหา
ทุเรียนด้อยคุณภาพในจังหวัดระยอง ที่น ามาจ าหน่ายในพื้นที่จังหวัดระยองบริเวณถนนสาย 36 
  สหกรณ์จังหวัดระยอง : ช้ีแจงว่าการด าเนินกิจกรรมเพิ่มศักยภาพผลไม้เพื่อสนับสนุนการ
ท่องเที่ยวเชิงเกษตร โดยการจัดท า QR Code ทุเรียนระยอง โดยชาวสวนจะเป็นคนติดสติ๊กเกอร์ในสวน       
ของตนเอง  และลูกค้าสามารถทราบข้อมูลของทุเรียนว่าซื้อมาจากสวนของเกษตรกรนั้นๆ ซึ่งสามารถแก้ไข
ปัญหาทุเรียนด้อยคุณภาพในเบื้องต้นได้ หากลูกค้าซื้อไปแล้วมีปัญหาพบทุเรียนอ่อน หรือหนอนเจาะเมล็ด 
สามารถส่งคืนได ้โดยเบื้องต้นให้ส่งคืนที่ส านักงานสหกรณ์จังหวัดระยองเพื่อหาแหล่งที่มาของทุเรียนและแนว
ทางแก้ไขต่อไป 
  ประธานท่ีประชุมฯ : ขอให้ส านักงานสหกรณ์จังหวัดระยอง ช้ีแจงระยะเวลาในการด าเนิน
กิจกรรมดังกล่าว และปริมาณผลผลิตทุเรียนในปีนี้ 
  สหกรณ์จังหวัดระยอง : รายงานว่า การจัดท า QR Code ทุเรียนระยอง ได้มีการ
ด าเนินการน าร่องไปก่อนแล้ว โดยใช้งบประมาณของกรม โดยมีการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่และเกษตรกรแล้ว
ประมาณ 100 คน และการจัดท า QR Code ใช้ระยะเวลาในการด าเนินการ  3 เดือน จะสามารถใช้งานได้เต็ม
ประสิทธิภาพ 
  ประธานท่ีประชุมฯ : ให้ส านักงานสหกรณ์จังหวัดระยอง ร่วมกับองค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ินในพื้นที่ในเรื่องของบุคคลากรในการลงพื้นที่จัดเก็บข้อมูล 
  ประธานหอการค้าจังหวัดระยอง : สอบถามว่าในการจัดเก็บข้อมูล สิ่งส าคัญคือ จ านวน
สวนทุเรียน จ านวนผลผลิตต่อปี และการติด QR Code ทุเรียนระยอง จะเริ่มด าเนินการเมื่อใด และส านักงาน
สหกรณ์จังหวัดระยอง มีเจ้าหน้าที่เพียงพอหรือไม่ เนื่องจากผลผลิตจะออกมาเป็นจ านวนมาก 
  สหกรณ์จังหวัดระยอง : มีเจ้าหน้าที่ประจ าสถานีในการจัดเก็บข้อมูลทุเรียน มีจ านวน      
16 สถานี และเจ้าหน้าที่ประจ าสถานีจะสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกทุเรียนในพื้นที่นั้นๆ 
  นายสุรศักดิ์ วงษ์เหม ผู้แทนภูมิปัญญาด้านการมีส่วนร่วม : วิธีการด าเนินการ ลักษณะ
ของการจัดท าข้อมูล เป็นประโยชน์แก่เกษตรกร อยากให้ด าเนินการและเกิดประโยชน์ในการใช้งานอย่างยั่งยืน
ต่อไปในอนาคตด้วย 
  ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง : ปัญหาในการด าเนินการดังกล่าว คือ เกษตรกร
ไม่ได้เข้าร่วมทั้งจังหวัด และ QR Code ทุเรียนระยอง ใช้ส าหรับภายในประเทศหรือต่างประเทศ ขอฝากให้ดู
ข้อมูลรายละเอียดในส่วนน้ีด้วย 
  สหกรณ์จังหวัดระยอง : QR Code ทุเรียนระยอง จะใช้เฉพาะทุเรียนที่จ าหน่ายในประเทศ
ในพื้นที่จังหวัดระยองเท่านั้น  
  ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง : เกษตรกรชาวสวนทุเรียน จะสามารถทราบ
ข้อมูลเกี่ยวกับผลผลติต่อปี จ านวนที่ส่งขายให้นายทุนชาวจีน (ล้งจีน) และผลผลิตส่วนที่เหลือที่จะน ามาจ าหน่าย
ในพื้นที่จังหวัด เพื่อใช้ข้อมูลเป็นแนวทางในการบริหารจัดการผลผลิตทุเรียนต่อไป 
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  สหกรณ์จังหวัดระยอง : ช้ีแจงว่า การด าเนินกิจกรรมดังกล่าว ท าให้ทราบข้อมูลพื้ฐาน     
เพื่อใช้เป็นประโยชน์ในการบริหารจัดการทุเรียนในอนาคตได้  ผลผลิตรวมของทุเรียน จ านวน 85,000 ตัน       
ส่งจ าหน่ายให้นายทุนชาวจีน (ล้งจีน) จ านวน 65%  และที่เหลือจ านวน 35% จ าหน่ายในจังหวัดระยอง  
  ประธานท่ีประชุม : ขอให้ส านักงานสหกรณ์จังหวัดระยอง แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อบรหิาร
จัดการ และต่อยอดการใช้ประโยชน์จาก QR Code และ Application QR Code ทุเรียนระยอง และเชิญ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาร่วมเป็นที่ปรึกษาในการด าเนินการด้วย 

  มติท่ีประชุม :  

1. เห็นชอบการโอนเปลีย่นแปลงโครงการส่งเสริมการตลาดและประชาสัมพันธ์
การท่องเที่ยวจังหวัดระยอง กิจกรรม : ส่งเสริมการทอ่งเที่ยวจังหวัดระยองปี 2561 จาก กิจกรรมเดิม  : การจัด
งานเทศกาลผลไม้และของดีที่จังหวัดระยอง ประจ าปี 2561  เป็น กิจกรรมใหม่ : เพิ่มศักยภาพผลไม้              
เพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงเกษตร และการขอเปลีย่นหน่วยด าเนินการจาก  อ าเภอเมอืงระยอง และส านักงาน
การท่องเที่ยวจังหวัดระยอง เป็น  ส านักงานสหกรณ์จังหวัดระยอง  

2. ให้ส านักงานสหกรณ์จังหวัดระยอง น าข้อเสนอแนะภาพรวมของคณะ
กรรมการฯ ไปพิจารณาประกอบการด าเนินการฯ 

 

 2) โครงการส่งเสริมแนวทางการด ารงชีวิตตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
 กิจกรรม : การด าเนินการเศรษฐกิจพอเพียงสู่ชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืน 
 หน่วยด าเนินการ : ส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดระยอง  
 งบประมาณรวมทั้งโครงการ  : 5,450,000 บาท 
 ขอโอนเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน เพื่อความ
คุ้มค่าและเกิดประโยชน์ต่อทางราชการ (งบประมาณเท่าเดิม)   
 จาก ค่าวัสดุส านักงาน 72 หมู่บ้านๆ ละ 2,000 บาท วงเงิน 144,000 บาท 
 เป็น จัดแผนที่จุดเรียนรู้หมู่บ้าน จ านวน 72 ป้าย และป้ายจุดเรียนรู้หมู่บ้านละ 2 ป้าย         
รวม 144 ป้าย งบประมาณหมู่บ้านละ 2,000 บาท วงเงิน 144,000 บาท 
    

ที่ 
(เดิม) (ใหม่) 

กิจกรรม งบประมาณ กิจกรรม งบประมาณ 
 - ค่าวัสดุส านักงาน 72 หมู่บ้านๆ ละ 

2,000 บาท 
144,000 - จัดท าแผนที่จุดเรียนรู้หมู่บ้าน จ านวน 72 

ป้าย และป้ายจุดเรียนรู้หมู่บ้านละ 2 ป้าย รวม 
144 ป้าย งบประมาณหมู่บ้านละ 2,000 บาท 

144,000 

เหตุผลในการขอเปลี่ยนแปลง 
1. เน่ืองจากวัสดุส านักงานไม่จ าเป็นต่อการด าเนินงานในระดับหมู่บ้าน 
2. เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์จุดเรียนรู้ของหมู่บ้าน/ชุมชน สู่การรองรับนักท่องเที่ยวในการเข้าสู่ EEC 
3. เพื่อเป็นแหล่งเรียนของหมู่บ้าน/ชุมชน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

   ความเห็นฝ่ายเลขาฯ   
   การขอโอนเปลี่ยนแปลงข้างต้น เป็นการขอโอนเปลี่ยนแปลงในระดับกิจกรรมและงบ
รายจ่าย  ตามมติคณะกรรมการบูรณาการนโยบายพัฒนาภาค (ก.บ.ภ.) ในการประชุมเมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 
พ.ศ. 2560 ข้อ 1/ 1)/ 1.3) เปลี่ยนแปลงรายละเอียดกิจกรรม ไม่มีผลกระทบต่อแผนปฏิบัติราชการประจ าปี
ของจังหวัดระยอง  อยู่ในอ านาจของ ก.บ.จ.  



รายงานการประชุม ก.บ.จ. ครั้งท่ี 3/2561 (ครั้งท่ี 5 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561)      9 

   แนวทางการด าเนินการ  
   1) ผู้ว่าราชการจังหวัดหรือหัวหน้ากลุ่มจังหวัดน าเสนอ ก.บ.จ. หรือ ก.บ.ก. แล้วแต่กรณี 
พิจารณา กลั่นกรอง และให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงโครงการและ/หรือโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ  
   2) รายงานการเปลี่ยนแปลงโครงการและการโอนเปลี่ยนแปลง งบประมาณรายจ่าย          
ที่ด าเนินการ  ให้ อ.ก.บ.ภ. ที่ก ากับดูแลภาค ทราบภายใน 15 วัน นับแต่วันสิ้นไตรมาส 
  
  มติท่ีประชุม : เห็นชอบในการขอโอนเปลี่ยนแปลงโครงการส่งเสริมแนวทางการด ารงชีวิต
ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรม : การด าเนินการเศรษฐกิจพอเพียงสู่ชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืน       
จาก   ค่าวัสดุส านักงาน เป็น จัดท าแผนที่จุดเรียนรู้หมู่บ้าน และป้ายจุดเรียนรู้หมู่บ้าน 
 

 ระเบียบวาระที่ 3.2  การน าเงินเหลือจ่ายที่ได้รบัการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มาด าเนนิโครงการใหม่ (งบจังหวัด) 
  ส่วนราชการ/หน่วยงาน และอ าเภอที่ ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
งบประมาณ พ.ศ. 2561 ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบของทางราชการแล้ว ปรากฏว่ามีวงเงินเหลือจ่าย 
(เพิ่มเติม) อีกจ านวน 4,252,100 บาท (สี่ล้านสองแสนห้าหมื่นสองพันหน่ึงร้อยบาทถ้วน) (ข้อมูล ณ วันที่ 
4’เมษายน 2561)  ซึ่ งสามารถน ามาจัดสรรเพื่อด าเนินโครงการส าหรับแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน              
ของประชาชนใน พื้นที่และขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของจังหวัดระยองได้  
    อ าเภอเขาชะเมา น าเสนอโครงการแก้ไขการขาดแคลนน้ าอุปโภคบริโภค ด้วยระบบประปา 
กิจกรรม ก่อสร้างระบบประปาขนาดใหญ่ หมู่ที่ ๓ ต าบลช าฆ้อ อ าเภอเขาชะเมา ประกอบด้วย ถังน้ าใส       
ขนาด ๑๐๐ ลบ.ม. หอถังสูงขนาด ๑๐ ลบ.ม. จ านวน 1 ถัง ก่อสร้างโรงสูบน้ าดิบ ระบบกรองน้ าผิวดินขนาด            
๑๐ ลบ.ม./ชม. วงเงิน ๓,๖๔๗,๐๐๐ บาท (สามล้านหกแสนสี่หมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)’ด าเนินการโดยอ าเภอ       
เขาชะเมา โดยใช้แบบจากกรมทรัพยากรน้ า 
  ความเห็นฝ่ายเลขาฯ 
  เนื่องจากขณะนี้ ก.บ.ภ. ไม่มีระยะเวลาและวาระในการประชุมเพื่อพิจารณาให้ความ
เห็นชอบการน าเงินเหลือจ่ายมาใช้ในกรณีกระทบต่อแผนพัฒนาจังหวัด และปฏิบัติราชการประจ าปี (โครงการ
ใหม่) ในการนี้ เห็นควรน าโครงการส ารองตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๑ (Y2) มาพิจารณา
ด าเนินการ ซึ่งไม่กระทบต่อแผนพัฒนาจังหวัด และปฏิบัติราชการประจ าปี  และสามารถด าเนินการได้ทันที   
   แนวทางการด าเนินการ  
  1) ผู้ว่าราชการจังหวัดหรือหัวหน้ากลุ่มจังหวัดน าเสนอ ก.บ.จ. หรือ ก.บ.ก. แล้วแต่กรณี 
พิจารณา กลั่นกรอง และให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงโครงการและ/หรือโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ
รายจ่าย  
  2) รายงาน อ.ก.บ.ภ. ที่ก ากับดูแลภาค เพื่อทราบ ตามมติคณะกรรมการบูรณาการนโยบาย
พัฒนาภาค (ก.บ.ภ.) ในการประชุมเมื่อวันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2560 
  3) รายงานกระทรวงมหาดไทย เพื่อแจ้งรองนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรี เพื่อทราบ         
ตามระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณรายจ่ายส าหรับแผนงานบูรณาการ พ.ศ.2559  
 
 มติท่ีประชุม เห็นชอบในการใช้งบประมาณเหลอืจ่ายมาจัดสรรในการด าเนินโครงการแก้ไขการ
ขาดแคลนน้ าอุปโภคบริโภค ด้วยระบบประปา กิจกรรม ก่อสร้างระบบประปาขนาดใหญ่ หมู่ที่ ๓ ต าบลช าฆ้อ 
อ าเภอเขาชะเมา ดังกล่าว 
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ระเบียบวาระที่  4 เรื่อง อื่นๆ 
 - 

 เลิกประชุมเวลา ๑๖.5๐ น. 
 

 
 

 
ลงช่ือ     อนงค์พร อารีกุล    ผู้บันทึกฯ  
         (นางสาวอนงค์พร อารีกลุ) 
  พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน  
        

ลงช่ือ     จีรวัสส์ เปรมดิษฐ์     ผู้ตรวจรายงานการประชุมฯ 
         (นายจีรวัสส์ เปรมดิษฐ์) 
 นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 
 
  

 

 


