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รายงานการประชุม 
คณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) 
ครั้งที่ 4/๒๕61 (ครั้งที่ 6 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561) 

วันที่ 1 มิถุนายน 2561 เวลา 09.30 น. 
ณ ห้องภักดศีรีสงคราม  ชั้น 4  ศาลากลางจังหวดัระยอง 

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

กรรมการผูร้่วมประชุม 
1. นายสุรศักดิ์  เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง                  ประธานฯ 
2. นายธีรวัฒน์  สุดสุข  รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง 
3. นายยุทธพล  องอาจอิทธิชัย ปลัดจังหวัดระยอง 
4. พ.ต.ท.หญิง ลินดา  ผุดผ่อง แทน ผู้บังคับการต ารวจภูธรจังหวัดระยอง 
5. นางอภิญญา  โล่งจิตร์  แทน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดระยอง 
6. นางสาวรัตนา  แววสว่าง  เกษตรและสหกรณ์จังหวัดระยอง 
8. นางวรัญญา  ถนอมพันธุ์ พาณิชย์จังหวัดระยอง 
7. นางจินตนา  รักสุจริตวงศ ์  คลังจังหวัดระยอง 
8. นายอาภร  อมตเวทย์  แรงงานจังหวัดระยอง 
9. นางอุทัยวรรณ  พลสมัคร แทน พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดระยอง 
10. นางสาวทิพย์อาภา  ยลธรรม์ธรรม ผู้อ านวยการส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดระยอง 
11. นายพงษ์อนันต์  จันทร์ไพร  ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดระยอง 
12. นางศุภดี  วิถีธรรมศักดิ์  วัฒนธรรมจังหวัดระยอง 
๑3. นางอุษา  เพ็งแก้ว  แทน เกษตรจังหวัดระยอง 
14. นายกิตติ  เกียรติ์มนตรี แทน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง 
15. นางสาวอรุณรัตน์  ภูพันตันติ แทน นายกเทศมนตรีนครระยอง 
16. นายบุญธรรม ใยกล้า  นายกเทศมนตรีต าบลเนินพระ 
17. นายสุเมธ คณทา  แทน นายกเทศมนตรีเมืองมาบตาพุด 
18. นายปิติภัทร  ปิต ิ  แทน ผู้อ านวยการ ททท. ส านักงานระยอง  
19. นางสาวพัชรินทร์ ทิพย์อาภา แทน ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค สาขาระยอง  
20. นายภาณุ ศริิล้น  ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดระยอง 
21. นายภิรมย์  อันล้ าเลิศ  แทน ผู้อ านวยการส านักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด 
22. นายพินิจนันท์  ประดับ แทน รองประธานคณะกรรมการธรรมาภิบาล จังหวัดระยอง 
23. นายบุญยืน  เลาหวิทยะรัตน์ แทน ประธานหอการค้าจังหวัดระยอง 
24. นายสุรพล สุทธจินดา  ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง 
25. นายปริย ตัณฑเกษม   นายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดระยอง 
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26. นายรุ่งโรจน์ เฉลาฉายแสง ผู้แทนภูมิปัญญาด้านสิ่งแวดล้อม 
27. นายสุรศักดิ์ วงษ์เหม  ผู้แทนภูมิปัญญาด้านการมีส่วนร่วม 
28. นางสุธีรา ผ่องใส   ผู้แทนภาคประชาสังคม 
29. นายประจวบ  จ าเนียรศรี ผู้แทนภาคประชาสังคม 
30. นายสมเกียรติ  พูลสุขเสริม หัวหน้าส านักงานจังหวัดระยอง  เลขานุการฯ 
 

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

ผู้เข้าร่วมประชุม 
1. นายจีรวัสส ์ เปรมดิษฐ์  ส านักงานจังหวัดระยอง 
2. นายศรัณย์  เพชรพันธ์  ส านักงานจังหวัดระยอง 
 
เร่ิมประชุมเวลา 09.3๐ น. 
  เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว นายสุรศักดิ์  เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานในการ
ประชุมฯ กล่าวเปิดการประชุมและด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้ 

ระเบียบวาระที่  ๑  เร่ือง ประธานแจ้งใหท้ี่ประชุมทราบ 
 จังหวัดระยองได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) เพ่ือท าหน้าที่ใน
การวางแนวทางปฏิบัติและอ านวยการให้การบริหารงานจังหวัดเป็นไปตามหลักการ นโยบาย และระเบียบตามที่
คณะกรรมการนโยบายการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.น.จ.) ก าหนด 
 ส านักงบประมาณได้อนุมัติกรอบงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ให้จังหวัด
ระยองตามแผนปฏิบัติราชการ จ านวนทั้งสิ้น 23 โครงการ 45 กิจกรรม งบประมาณรวม 298,483,800 บาท 
(สองร้อยเก้าสิบแปดล้านสี่แสนแปดหมื่นสามพันแปดร้อยบาทถ้วน) ซึ่งจังหวัดระยองได้อนุมัติและมอบอ านาจให้
ส่วนราชการ/หน่วยงาน และอ าเภอ ด าเนินโครงการเรียบร้อยแล้ว ปรากฏว่ามีส่วนราชการแจ้งขอโอนเปลี่ยนแปลง
รายละเอียดกิจกรรมและรายการงบประมาณ  เพ่ือให้การด าเนินโครงการมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด
ในการพัฒนาจังหวัดและต่อประชาชน รวมทั้ง เมื่อครั้งการประชุมที่ผ่านมา ก.บ.จ. ได้อนุมัติเห็นชอบการใช้เงิน
เหลือจ่ายจากโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 แล้ว จ านวน 12 โครงการ 13 
กิจกรรม วงเงินรวม 36,003,848 บาท (สามสิบหกล้านสามพันแปดร้อยสี่สิบแปดบาทถ้วน) จากการส ารวจ 
พบว่า ยังมีวงเงินเหลือจ่ายอีกจ านวนหนึ่ง (เพ่ิมเติม) สามารถน ามาจัดสรรด าเนินโครงการใหม่เพ่ือแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนของประชาชนในระดับพ้ืนที่และเพ่ือการพัฒนายุทธศาสตร์ของจังหวัดระยองได้ ซึ่งการด าเนินงาน
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ทั้ง 2 กรณีข้างต้นเป็นอ านาจการพิจารณาจากคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) ในการนี้ 
จังหวัดระยองจึงเชิญคณะกรรมการฯ ร่วมประชุม ครั้งที่ 4/๒๕61 (ครั้งที่ 6 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561) รวมถึงมี
ระเบียบวาระการประชุมเรื่องอ่ืนๆ ที่จะรายงานให้คณะกรรมการฯ ทราบด้วย 
 รวมทั้ง ขอให้หน่วยงานและผู้ที่เกี่ยวข้องที่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณประจ าปีงบประมาณ
พ.ศ. 2562 จังหวัดระยอง เตรียมความพร้อมในการไปชี้แจงงบประมาณรายจ่ายฯ ขั้นกรรมาธิการวิสามัญ            
ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ซึ่งจะมีการประชุม
พิจารณาในช่วงเวลาถัดไปจากนี้ 

 มติที่ประชุม : รับทราบตามที่ประธานฯ แจ้งให้ทราบ 
 

ระเบียบวาระที่  ๒ เร่ือง รับรองรายงานการประชุม 

  ตามที่จังหวัดระยองได้เชิญประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.)                  
ครั้งที่ 3/2561 (ครั้งที่ 5 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561) เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2561 ส านักงานจังหวัดระยอง             
ในฐานะฝ่ายเลขานุการฯ ได้จัดท ารายงานการประชุมฯ (จ านวน 10 หน้า) และแจ้งเวียนแล้วตามหนังสือจังหวัด
ระยอง ด่วนที่สุด ที่ รย 0017.2/ว 157 ลงวันที่ 17 เมษายน 2561 เพ่ือให้คณะกรรมการฯ ได้ตรวจสอบและ
รับรองรายงานการประชุมดังกล่าว รวมถึงได้น าเรียนไว้ในเว็บไซต์จังหวัดระยองด้วยแล้ว 
 ประธานที่ประชุมฯ : ขอความร่วมมือให้หน่วยงานในจังหวัดระยองช่วยกันลดปริมาณการใช้
กระดาษ โดยการใช้ QR Code ให้เป็นประโยชน์ รวมทั้งการลดการใช้วัสดุ การใช้พลังงาน เป็นต้น ซึ่งการด าเนินงาน
ดังกล่าวเป็นตัวชี้วัดของจังหวัดระยองด้วยเช่นกัน  
 มติทีป่ระชุม :  รับรองรายงานการประชุมฯ 
 
ระเบียบวาระที่ ๓  เร่ือง เพ่ือพิจารณา 

 ระเบียบวาระที่ 3.1 การขอโอนเปลี่ยนแปลงรายละเอียดกิจกรรมและรายการ
งบประมาณส าหรับโครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณจากงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 
 ตามที่จังหวัดระยองได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2561 ซึ่งได้อนุมัติให้
ส่วนราชการ/หน่วยงาน และอ าเภอ ด าเนินโครงการและมอบอ านาจในการสั่งซื้อสั่งจ้างตามพระราชบัญญัติการ
จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 แล้วนั้น เนื่องจากส่วนราชการได้ตรวจสอบรายละเอียด
โครงการแล้ว เห็นว่าเพ่ือให้การด าเนินโครงการ/กิจกรรม มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ทางราชการ 
จึงมีความจ าเป็นต้องปรับเปลี่ยนรายละเอียดกิจกรรมและรายการงบประมาณ 

   ระเบียบ/กฎหมาย/ประกาศที่เกี่ยวข้อง 
   1. มติคณะกรรมการบูรณาการนโยบายพัฒนาภาค (ก.บ.ภ.) ในการประชุมเมื่อวันที่ 15 
ธันวาคม พ.ศ. 2560 เห็นชอบหลักเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงโครงการตามแผนปฏิบัติราชการของจังหวัดและกลุ่ม
จังหวัด ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2560 และปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยมีรายละเอียด   
   1) กรณีจังหวัดหรือกลุ่มจังหวัดมีความประสงค์ขอโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่าย
ของจังหวัดหรือของกลุ่มจังหวัด ในลักษณะดังนี้  
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      (1) การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ ได้แก่  
      (1.1) หน่วยงานรับผิดชอบ/หน่วยงานด าเนินการ  
      (1.2) พ้ืนที่ด าเนินการ 
         (1.3) กิจกรรม  
         (1.4) กลุ่มเป้าหมาย  
         (1.5) งบรายจ่าย  
      (2) การเปลี่ยนแปลงโดยน าโครงการอ่ืนที่อยู่ในแผนปฏิบัติราชการของจังหวัดและกลุ่ม
จังหวัด ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2559 - 2560 และปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มาด าเนินการแทนโครงการเดิม  
      (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 
และปีงบประมาณ 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 นับแต่
วันสิ้นไตรมาส 
    2) กรณีจังหวัดหรือกลุ่มจังหวัดมีความประสงค์ขอโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่าย
ของจังหวัด 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. ให้ความเห็นชอบในการปรับแผนปฏิบัติราชการประจ าปี
ของจังหวัด แผนปฏิบัติราชการประจ าปีของกลุ่มจังหวัด แผนพัฒนาจังหวัด และแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดพร้อมทั้ง 
เห็นชอบการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายของจังหวัดหรือกลุ่มจังหวัดแล้ว ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดหรือ 
หัวหน้ากลุ่มจังหวัดน าเสนอขอความเห็นชอบจาก อ.ก.บ.ภ. ที่ก ากับดูแลภาค  
     เมื่อ อ.ก.บ.ภ. ที่ก ากับดูแลภาค ให้ความเห็นชอบในการปรับแผนดังกล่าวแล้วให้ผู้ว่า
ราชการจังหวัดหรือหัวหน้ากลุ่มจังหวัดขอท าความตกลงกับส านักงบประมาณ  

   2. ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2554 
ข้อ 24 ก าหนดว่า “หัวหน้าส่วนราชการหรือหัวหน้ารัฐวิสาหกิจมีอ านาจโอนและหรือเปลี่ยนแปลงงบประมาณ
รายจ่ายที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในงบรายจ่ายใดๆ ภายใต้แผนงานเดียวกัน ยกเว้นงบบุคลากร เพ่ือจัดท า
ผลผลิตหรือโครงการตามเป้าหมายที่ระบุในเอกสารประกอบพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  หรือ
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมหรือเพื่อเพิ่มเติมเป้าหมาย ผลผลิตหรือโครงการเดิมดังกล่าว ให้
บรรลุเป้าหมายการให้บริการกระทรวงหรือเป้าหมายตามแผนงานในเชิงบูรณาการ แต่ต้องไม่ก่อให้เกิดรายการก่อ
หนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ ...ในกรณีที่เป็นการโอนหรือเปลี่ยนแปลงเพ่ือจัดหาครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อสร้าง จะต้องมี
วงเงินต่อหน่วยต่ ากว่าหนึ่งล้านบาทและต่ ากว่าสิบล้านบาทตามล าดับ” 

   3. ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณรายจ่ายส าหรับแผนงานบูรณาการ พ.ศ. 2559     
หมวด 3 การโอนงบประมาณรายจ่าย ดังนี้ 
   ข้อ 15 ในกรณีที่มีความจ าเป็นต้องโอนงบประมาณรายจ่ายบูรณาการภายใต้แผนงานบูรณา
การเดียวกัน ให้โอนได้ในกรณี ดังต่อไปนี้ 
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    (1) หน่วยงานรับงบประมาณไม่สามารถด าเนินการใช้จ่ายหรือก่อหนี้ผูกพันงบประมาณ
รายจ่ายส าหรับโครงการ กิจกรรม หรือรายการภายใต้แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณที่ได้รับ
ความเห็นชอบจากส านักงบประมาณ 
     (๒) เป็นงบประมาณรายจ่ายที่เหลือจ่ายจากการด าเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์และ
เป้าหมายโครงการ กิจกรรม หรือรายการตามท่ีได้รับจัดสรรงบประมาณ หรือจากการจัดซื้อจัดจ้างแล้ว 
    (๓) เป็นงบประมาณรายจ่ายที่หมดความจ าเป็นในการใช้จ่ายไม่ว่าด้วยเหตุใด 
    (๔) กรณีมีความจ าเป็นเร่งด่วนต้องด าเนินโครงการ กิจกรรม หรือรายการอ่ืนที่อยู่ภายใต้
วัตถุประสงค์และเป้าหมายของแผนงานบูรณาการนั้น แต่มิได้รับรับการจัดสรรงบประมาณ 
    การโอนงบประมาณรายจ่ายตามวรรคหนึ่ง (1) (๓) และ (๔) ให้หน่วยงานรับ
งบประมาณแจ้งหน่วยงานเจ้าภาพทราบและให้รองนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีแล้วแต่กรณี พิจารณาเห็นชอบ
ก่อนเสนอส านักงบประมาณพิจารณาอนุมัติ 
   ข้อ 16 ให้หน่วยรับงบประมาณโอนและหรือเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายบูรณาการตาม
ข้อ 15 (2) ในงบรายจ่ายใดๆ ภายใต้โครงการหรือกิจกรรม ตัวชี้วัด และแนวทางการด าเนินงานในแผนงานบูรณา
การเดียวกัน ยกเว้นงบบุคลากร เพ่ือจัดท าโครงการตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่าย
งบประมาณ หรือเพ่ิมเติมเป้าหมายโครงการเดิมให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ โดยให้หน่วยรับงบประมาณรายงานหน่วยงาน
เจ้าภาพ และรายงานรองนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีแล้วแต่กรณี เพ่ือทราบและแจ้งส านักงบประมาณทราบด้วย  

 ส าหรับการประชุมในครั้งนี้ส่วนราชการแจ้งขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดกิจกรรมและรายการ
งบประมาณเพ่ือมาน าเสนอ ก.บ.จ. พิจารณาให้ความเห็นชอบ จ านวน 1 โครงการ 1 กิจกรรม คือ 
  โครงการส่งเสริมการตลาดและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวจังหวัดระยอง 
 กิจกรรม : กิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม จังหวัดระยอง 
 กิจกรรมย่อย : จัดงานมหกรรมวันสุนทรภู่ 
   งบประมาณ : 2,770,500 บาท (สองล้านเจ็ดแสนเจ็ดหมื่นห้าร้อยบาทถ้วน) 
   หน่วยด าเนินการ : ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดระยอง 
   ขอโอนเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณให้มีความเหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน เพ่ือความ
คุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการ รายละเอียดดังนี้ 

ที ่
รายละเอียดงบประมาณ (เดิม) รายละเอียดงบประมาณ (ขอเปลีย่นแปลงใหม่) หน่วย

เบิกจ่าย รายละเอียดกจิกรรม งบประมาณ รายละเอียดกจิกรรม งบประมาณ 
1 
 

ค่าตอบแทนการจัดกิจกรรม
ส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิง
วัฒนธรรม จ านวน  17 กิจกรรม 

453,500 
 

ค่าตอบแทนการจัดกิจกรรมส่งเสริมการ
ท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม  จ านวน  13  
กิจกรรม 

291,200 
 

สวจ.
ระยอง 
  

2 
 

ค่าตอบแทนการแสดงทาง
วัฒนธรรม จ านวน 8 ชุด 

416,000 
 

ค่าตอบแทน 
 - การแสดงทางวัฒนธรรม จ านวน 4 ชุด 
360,000 บาท 

360,000  
 

สวจ.
ระยอง 
 

3 
 
 
 
 
 

ค่าจ้างเหมาบริการ 
ค่าจ้างจัดสถานท่ี เครื่องเสยีง เครือ่ง
ไฟ  
เต็นท์ผลงาน/นิทรรศการ 
การแสดงศลิปวัฒนธรรมเวทีกลาง 
มหกรรมดนตรีไทย  

1,533,000 
 
 
 
 
 

ค่าจัดการแสดงละครประกอบแสง สี เสียง 
เรื่อง "สุนทรภู ่ 
 บูรพาจารย์กานท์กวีโลก"  
 - ค่าจัดท าบทละคร 
 - จัดท าฉากประกอบการแสดง 
 - จัดหานักแสดงพร้อมเครื่องแต่งกาย 

380,000 
 
 
 
 

อ.แกลง 
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ที ่
รายละเอียดงบประมาณ (เดิม) รายละเอียดงบประมาณ (ขอเปลีย่นแปลงใหม่) หน่วย

เบิกจ่าย รายละเอียดกจิกรรม งบประมาณ รายละเอียดกจิกรรม งบประมาณ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การแสดงศลิปวัฒนธรรมพื้นบ้าน 8 
อ าเภอ 
  
  
  
  
  
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค่าจัดท าระบบแสง เสียง และอุปกรณ์
สื่อผสม ประกอบการแสดง 
 - จัดท าระบบเสียง 
 - จัดท าระบบแสง 
 - จัดท าระบบภาพ 

336,000 
 
 
 

อ.แกลง 
  
  
  

ค่าจัดท าระบบพล-ุเอฟเฟคประกอบการ
แสดง 
 - จัดท าระบบเอฟเฟคประกอบการแสดง 
 - จัดยิงพลุประกอบการแสดง 

130,000 
 
 

อ.แกลง 
  

ค่าจัดหาเครื่องก าเนิดกระแสไฟฟ้าบริเวณงาน 70,000 อ.แกลง 
ค่าจัดตบแต่งสถานที่บริเวณอนุสาวรีย์
สุนทรภู ่
 - จุดถ่ายรูป 4 จุด 
 - จัดตบแต่งประดับไฟแสงสว่างและไฟ LED 
บริเวณพื้นท่ีโดยรอบ 
 - จัดท าซุ้มประตูเข้า - ออกงาน 
 - จัดท าตลาดย้อนยุคพร้อมจดัหาชุดแต่งกาย 

379,000 
 
 
 
 

อ.แกลง 
  
  
  
  

ค่าจัดท าพิธีเปิดพร้อมจัดการแสดงศิลปิน
ลูกทุ่ง 
 - จัดท าพิธีเปิดงาน 
 - จัดการแสดงศลิปินลูกทุ่ง 

205,000 
 
 

อ.แกลง 
  
  

4 
 
 

ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน 
 -พิธีสงฆ์ 14,000.- 
 -พิธีบวงสรวง 24,000.- 

38,000 
 
 

ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน 
 - พราหมณ์พร้อมเครื่องสังเวย 
 - ดนตรีไทยประกอบพิธี,เป่าปี่,ดอกไม้
สักการะตัวละคร 

50,000 
 
 

อ.แกลง 
  
  

5     - ของที่ระลึกส าหรับผู้สนับสนุนการจัดงาน 21,300 สวจ.รย. 
6 
 
 
 
 
 

ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ ์
สื่อสิ่งพิมพ,์แผ่นพับ,ป้ายไวนลิ,
ค่าตอบแทนพิธีกร, 
จัดแถลงข่าว การแสดงทาง
วัฒนธรรมในงานแถลงข่าว 
ตกแต่งสถนท่ีจัดแถลงข่าว อาหาร
ว่างและเครื่องดื่ม 
  

330,000 
 
 
 
 
 

ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ ์
 - ประชาสัมพันธ์ 70,000.- 
 - จัดงานแถลงข่าว 50,000.- 
 - การถ่ายทอดสด 120,000.- 
 - จัดพิมพ์หนังสือและรวบรวมผลงาน 
100,000.- 
 - บันทึกภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว 40,000.- 
 - ค่าตอบแทนพิธีกร เวทีกลาง 8,000.- 

388,000 
 
 
 
 
 

  
อ.แกลง 
สวจ.รย. 
สวจ.รย. 
สวจ.รย. 
 
สวจ.รย. 
สวจ.รย. 

 รวมท้ังสิ้น 2,770,500 รวมท้ังสิ้น 2,610,500  

 หมายเหตุ : 1. ขอถัวจ่ายทุกรายการ 2. มีวงเงินเหลือจ่ายจากการด าเนินโครงการฯ จ านวน 160,000.- บาท 
  เหตุผล 
   1. เพ่ือให้มีความเหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน และเพ่ือความคุ้มค่าและเกิดประโยชน์
สูงสุดต่อทางราชการ 
   2. เนื่องจากการจัดงานมหกรรมวันสุนทรภู่ ประจ าปี 2561 มีหน่วยงานร่วมบูรณาการ 
งบประมาณและด าเนินการจัดงานฯ หลายหน่วยงาน 
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  ข้อชี้แจงเพิ่มเติม  
  วัฒนธรรมจังหวัดระยอง : เนื่องด้วยวันที่ 26 มิถุนายนของทุกปี เป็นวันคล้ายวันเกิดของสุนทร
ภู่ ผู้ซึ่งเป็นกวีเอกสี่แผ่นดิน ในปี พ.ศ. 2549 องค์การ Unesco ได้ประกาศยกย่องสุนทรภู่เป็นกวีเอกของโลก 
ปัจจุบันอนุสาวรีย์สุนทรภู่ตั้งอยู่ ณ ต าบลกร่ า อ าเภอแกลง  
  จังหวัดระยอง โดยส านักงานวัฒนธรรมจังหวัด อ าเภอแกลง องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง 
เทศบาลต าบลสุนทรภู่ และหน่วยงานภาคเอกชน ได้แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานสุนทรภู่กวีโลก ครั้งที่ 49 ซึ่งได้
ประชุมครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2561 มติที่ประชุมเห็นชอบให้จังหวัดระยองโดยหน่วยงานข้างต้น 
ด าเนินการจัดงานมหกรรมวันสุนทรภู่ เดิมได้รับการจัดสรรงบประมาณจากงบยุทธศาสตร์จังหวัดระยอง ในวงเงิน
จ านวน 2,770 ,500 บาท แต่ขอปรับเปลี่ยนรายละเอียดกิจกรรมและรายการงบประมาณเป็น จ านวน 
2,610,500 บาท และด าเนินการจัดงานโดยไม่จ้างเหมาฯ และเดิมก าหนดจัดงานในวันที่ 23 – 26 มิถุนายน 
2561 เปลี่ยนเป็นก าหนดจัดงานระหว่างวันที่ 26 มิถุนายน – 1 กรกฎาคม 2561 รวมจ านวน 6 วัน  
   ในการนี้ จึงขอโอนเปลี่ยนแปลงรายละเอียดกิจกรรมและรายการงบประมาณตามตาราง
จ าแนกงบประมาณข้างต้น ท าให้มีวงเงินเหลือจ่ายจ านวน 160,000 บาท (องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง
สนับสนุนการจัดงานฯ) 

   ความเห็นฝ่ายเลขาฯ   
   การขอโอนเปลี่ยนแปลงข้างต้น เป็นการขอโอนเปลี่ยนแปลงในระดับกิจกรรมและงบรายจ่าย  
ตามมติคณะกรรมการบูรณาการนโยบายพัฒนาภาค (ก.บ.ภ.) ในการประชุมเมื่อวันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2560 
ข้อ 1/1)/1.3) เปลี่ยนแปลงรายละเอียดกิจกรรม ไม่มีผลกระทบต่อแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของจังหวัดระยอง 
อยู่ในอ านาจของ ก.บ.จ.  
   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. 
  ประธานที่ประชุมฯ : ตามรายละเอียดตารางงบประมาณฯ ขอให้ส านักงานวัฒนธรรมฯ ชี้แจง
เรื่องค่าตอบแทนการจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม จากเดิมมีจ านวน 17 กิจกรรม แต่ลดลงเหลือ 
13 กิจกรรม 
  วัฒนธรรมจังหวัดระยอง : 4 กิจกรรมที่ตัดออกจากการด าเนินงาน เช่น การประกวด
ภาพยนตร์สั้น เดิมก าหนดไว้ 2 ระดับ คือ ระดับประถมและมัธยม แต่ลดลงเหลือแค่ระดับมัธยมอย่างเดียว หรือ
การประกวดความสามารถแววกวีได้ตัดออกไปเช่นกัน เป็นต้น 
  คุณสุรศักดิ์ วงษ์เหม : ตามรายละเอียดตารางงบประมาณฯ ขอให้ส านักงานวัฒนธรรมฯ 
ชี้แจงเรื่องค่าตอบแทนการแสดงทางวัฒนธรรม จากเดิม 8 ชุด ลดลงเหลือ 4 ชุด 
  วัฒนธรรมจังหวัดระยอง : การแสดงทางวัฒนธรรมเป็นการแสดงโดยศิลปินที่มีชื่อเสียง เช่น 
การแสดงจ าอวดหน้าม่าน 3 น้า (170,000 บาท)  การแสดงหุ่นละครเล็กโจหลุยส์ (100,000 บาท) การขับร้อง
บทกลอนของอาจารย์เนาวรัตน์ พงไพบูลย์ (40,000 บาท) การแสดงหมากรุกหนังใหญ่ (50,000 บาท) ส่วนการ
แสดงอีก 4 ชุด ใช้งบประมาณของเทศบาลต าบลสุนทรภู่  
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  ผู้แทนหอการค้าจังหวัดระยอง : เสนอให้มีการแสดงทางวัฒนธรรมของนักเรียนในพ้ืนที่
ผสมผสานกับการแสดงของศิลปิน เพ่ือให้เกิดการมีส่วนร่วมของคนในท้องถิ่นด้วย 
  วัฒนธรรมจังหวัดระยอง : การแสดงทางวัฒนธรรมของศิลปินพ้ืนบ้านหรือการแสดงของ
นักเรียนมีอยู่ในก าหนดการจัดงานฯ แต่ใช้งบประมาณขององค์การบริหารส่วนจังหวัดระยองและเทศบาลต าบล
สุนทรภู่ในการจ้างมาแสดง 
  ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดระยอง : เสนอให้มีการเพ่ิมตราโลโก้ของการท่องเที่ยววิถีไทย เก๋ไก๋
อย่างยั่งยืน ซึ่งเป็นโลโก้ท่ีรัฐบาลประกาศให้เป็นไปท่องเที่ยววิถีไทย ซึ่งจะสอกคล้องกับการจัดกิจกรรมดังกล่าว 
  คุณรุ่งโรจน์ เฉลาฉายแสง : เสนอให้มีการเพ่ิมชุดการแสดงร าวงย้อนยุคของวัดเขากระโดน 
ซึ่งเป็นการแสดงเพลงพื้นบ้านของอ าเภอแกลง 
  วัฒนธรรมจังหวัดระยอง : การแสดงร าวงย้อนยุคมีอยู่ในก าหนดการแสดงของงานฯ แล้ว 
ทั้งนี้จะติดต่อสอบถามรายละเอียดของร าวงย้อนยุคของวัดเขากระโดนอีกครั้ง 
  คุณสุรศักดิ์ วงษ์เหม : ตามรายละเอียดตารางงบประมาณฯ ขอให้ส านักงานวัฒนธรรมฯ ชี้แจง 
เรื่องของพิธีสงฆ์ ซึ่งไม่มีในตารางแนบฯ 
  วัฒนธรรมจังหวัดระยอง : ค่าใช้จ่ายพิธีสงฆ์และพิธีบวงสรวง ใช้งบประมาณของหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องอ่ืนในการด าเนินการ 
  ผู้แทนองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง : การด าเนินงานมหกรรมวันสุนทรภู่ในปี 2561   
มีการบูรณาการร่วมกันหลายหน่วยงาน ซึ่งมีการแบ่งแยกกิจกรรมในการด าเนินการ ในส่วนขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดระยองได้ตั้งงบประมาณจ านวน 495,000 บาท มีการด าเนินกิจกรรม เช่น กิจกรรมตามรอยวรรณคดี
สุนทรภู่ (นิทรรศการหุ่นขี้ผึ้งและรูปหล่อจากนิราศเมืองแกลง นิทรรศการตามรอยหลักหมุดกวีสุนทรภู่ จากนิราศ
เมืองแกลง การแสดงสื่อประสม “เรื่องเล่าวรรณคดีมหากวีสุนทรภู่) กิจกรรมสาธิตการท าอาหารคาวและอาหาร
หวาน “กาพห์เห่ชมเครื่องคาวหวาน” กิจกรรมลานวิถีบ้านทุ่ง วิถีชาวเล และวิถีพอเพียง กิจกรรมอนุรักษ์และสืบ
สานวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นสมัยรัตนโกสินทร์ กิจกรรมสาธิตการท าอาหารไทยพ้ืนบ้าน ขนมพ้ืนถิ่น น้ าสมุนไพร 
กิจกรรมแข่งขันประกอบอาหารพื้นบ้าน กิจกรรมสาธิตการละเล่นพื้นบ้านและการแสดงดนตรีไทย เป็นต้น 
  ผู้แทนหอการค้าจังหวัดระยอง : วงเงินเหลือจ่ายจ านวน 160,000 บาท อาจน าไปท า
กิจกรรมเพ่ิม เช่น การจัดประกวดแต่งกลอน ระดับเด็กประถม เมื่อได้ผู้ชนะแล้วจึงน ามาให้ศิลปินพ้ืนบ้านในการ
ขับร้องบทกลอน 
  คุณรุ่งโรจน์ เฉลาฉายแสง : เสนอให้มีการเพ่ิมกิจกรรมการสาธิตการสานเสื่อ โดยใช้ไม้ไผ่   
ซึ่งปัจจุบันก าลังสูญหายไป เพ่ือท าให้คนรุ่นใหม่ได้รู้ถึงวิธีการท า 
  ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง : ตามรายละเอียดตารางงบประมาณฯ ขอให้
ส านักงานวัฒนธรรมฯ ชี้แจงเรื่องการจัดพิมพ์หนังสือแลรวบรวมผลงานของสุนทรภู่ 
  วัฒนธรรมจังหวัดระยอง : เป็นการรวบรวมผลงานของนักเรียนที่ส่งผลงานเข้าประกวด เช่น 
การวาดภาพ การแต่งบทกลอน เป็นต้น ซึ่งจะด าเนินการรวบรวมและพิมพ์ภายหลังจากวันที่ 1 กรกฎาคม 2561 
จากนั้นจะแจกจ่ายให้แก่โรงเรียนต่างๆ ต่อไป 
  นายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดระยอง : เสนอให้มีการจัดเก็บสถิติจ านวนนักท่องเที่ยว 
โดยแยกนักท่องเที่ยวในพ้ืนที่กับนอกพ้ืนที่ เพ่ือเป็นดัชนีชี้วัดการด าเนินงาน วงเงินเหลือจ่ายจ านวน 160,000 บาท 
ควรน าไปใช้ด าเนินการจัดเก็บสถิติที่ชัดเจนและแน่นอน เพ่ือให้ทราบว่ากิจกรรมใดที่ นักท่องเที่ยวมีความชื่นชอบ 
และน ามาปรับปรุงในปีถัดไป ทั้งนี้ ควรมีการประชาสัมพันธ์ทางสื่อ Social Media ให้มากยิ่งขึ้น ด้วยเช่นกัน และ
ขอเสนอเพ่ิมเติมเกี่ยวกับการตั้งงบประมาณและจ้างหน่วยงานหรือผู้เชี่ยวชาญภายนอก เพ่ืออกกแบบการจัดงาน
ในมุมมองของคนภายนอก จากนั้นจึงน ามาประยุกต์กับการจัดงานภายในจังหวัดต่อไป 
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  ผู้แทนองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง : การด าเนินการในครั้งนี้มีการบูรณาการในหลาย
ภาคส่วน จึงเสนอให้มีทีมติดตามและประเมินผลการด าเนินโครงการฯ เพ่ือวิเคราะห์ว่ากิจกรรมใดที่นักท่องเที่ยว
สนใจ หรือกิจกรรมให้ที่ประชาชนในพื้นท่ีต้องการที่จะน าเสนอ เป็นต้น เพ่ือจะได้น ามาปรับปรุงในปีถัดไป 
  วัฒนธรรมจังหวัดระยอง : นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ที่มาเที่ยวงานจะมาท่องเที่ยวควบคู่กับงาน
เทศกาลผลไม้ ซึ่งในปี 2561 มีการประชาสัมพันธ์การจัดงานในหลายช่องทาง คาดว่าจะท าให้มีจ านวน
นักท่องเที่ยวเพ่ิมข้ึนกว่าปีก่อนอย่างแน่นอน 
  ผอ.ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมฯ : ขอให้ฝ่ายด าเนินการจัดงานฯ เน้นย้ า
เรื่องการจัดเก็บขยะบริเวณงานฯ ให้มีความเรียบร้อย 
  ประธานที่ประชุมฯ : อยากให้จังหวัดระยองเกิดการท่องเที่ยวที่ยั่งยืน เช่น การไปเที่ยวบ้าน 
“William Shakespeare” หรือ “โมสาร์ท Mozart” นักเขียนบทละครและนักกวีชื่อดังของโลก ไม่เน้นการจัดงาน
ที่เยอะเกินไป จึงอยากให้แต่ละหน่วยงานด าเนินการให้เกิดขึ้นในจังหัดระยอง 

  มติที่ประชุม : เห็นชอบให้ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดระยองโอนเปลี่ยนแปลงรายละเอียด
กิจกรรมและรายการงบประมาณโครงการส่งเสริมการตลาดและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวจังหวัดระยอง
กิจกรรม ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม จังหวัดระยอง (กิจกรรมย่อยจัดงานมหกรรมวันสุนทรภู่) ในวงเงิน
จ านวน 2,610,500 บาท และให้ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดระยองรับข้อคิดเห็นของที่ประชุมฯ ไปด าเนินการ
ตามความเหมาะสมต่อไป 
 
 ระเบียบวาระที่ 3.2  การน าเงินเหลือจ่ายที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มาด าเนินโครงการใหม่ (งบจังหวัด) 
 เนื่องจากส่วนราชการ/หน่วยงาน และอ าเภอที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
งบประมาณ พ.ศ. 2561 ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบของทางราชการแล้ว ปรากฏว่ามีวงเงินเหลือจ่าย 
(เพ่ิมเติม) อีกจ านวน 3,324,558 บาท (สามล้านสามแสนสองหมื่นสี่พันห้าร้อยห้าสิบแปดบาทถ้วน) (ข้อมูล ณ 
วันที่ 18 พฤษภาคม 2561) ซึ่งสามารถน ามาจัดสรรเพ่ือด าเนินโครงการส าหรับแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของ
ประชาชนในพื้นท่ีและขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาของจังหวัดระยองได้ 
   ฝ่ายเลขานุการฯ น าเสนอโครงการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านคมนาคมเพ่ือบริการประชาชน
อย่างทั่วถึงในอ าเภอวังจันทร์ กิจกรรมปรับปรุงถนนลาดยางแบบผิวเรียบสายชุมชนป่ายุบใน – แยกสักทอง -               
ยุบตาเหน่ง ต าบลป่ายุบใน รายละเอียดย่อย ปรับปรุงถนนลาดยางแบบผิวเรียบ กว้าง ๖ เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 
๑,๗๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพ้ืนที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า  ๑๐,๒๐๐ ตารางเมตร วงเงิน 4,760,000 บาท 
(สี่ล้านเจ็ดแสนหกหมื่นบาทถ้วน)’ด าเนินการโดยอ าเภอวังจันทร์ ถนนดังกล่าวเป็นเส้นทางที่ช ารุดมาเป็นระยะ
เวลานาน โดยใช้เป็นเส้นทางสัญจรของประชาชน และขนส่งสินค้าทางด้านการเกษตร หากได้รับการจัดสรร
งบประมาณจะสามารถด าเนินการปรับปรุงซ่อมแซมได้ทันที  
   แต่ทั้งนี้ ณ ปัจจุบันมีวงเงินเหลือจ่าย จ านวน 3,324,558 บาท (สามล้านสามแสนสองหมื่นสี่พัน
ห้าร้อยห้าสิบแปดบาทถ้วน) จึงขออนุมัติให้ด าเนินโครงการข้างต้นในวงเงินจ านวน 3,324,000 บาท (สามล้านสาม
แสนสองหมื่นสี่พันบาทถ้วน) และเพ่ือเป็นการตอบสนองนโยบายในการช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนยางพารา ในการนี้ 
จึงขอความเห็นชอบในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดกิจกรรมโครงการข้างต้น โดยเปลี่ยนแปลงจากถนนลาดยาง
แบบผิวเรียบ เป็นถนนลาดยางแบบใช้ยางพาราผสม แต่ทั้งนี้ จะท าให้รายละเอียดค่างานเปลี่ยนแปลงไปตามวงเงิน
งบประมาณ ซึ่งฝ่ายเลขานุการจะประสานแจ้งให้อ าเภอวังจันทร์ทราบและปรับปรุงรายละเอียดโครงการต่อไป 
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 ความเห็นฝ่ายเลขาฯ 
 1. เนื่องจากขณะนี้ ก.บ.ภ. ไม่มีระยะเวลาและวาระในการประชุมเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ
การน าเงินเหลือจ่ายมาใช้ในกรณีกระทบต่อแผนพัฒนาจังหวัด และปฏิบัติราชการประจ าปี (โครงการใหม่) จึงเห็นควร
น าโครงการส ารองตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๑ (Y2) มาพิจารณาด าเนินการ ซึ่งไม่กระทบต่อ
แผนพัฒนาจังหวัด และปฏิบัติราชการประจ าปี และสามารถด าเนินการได้ทันที  
 2. การขอโอนเปลี่ยนแปลงข้างต้น เป็นการขอโอนเปลี่ยนแปลงในระดับกิจกรรมและงบรายจ่าย 
ตามมติคณะกรรมการบูรณาการนโยบายพัฒนาภาค (ก.บ.ภ.) ในการประชุมเมื่อวันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2560 
ข้อ 1/1)/1.3) เปลี่ยนแปลงรายละเอียดกิจกรรม ไม่มีผลกระทบต่อแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของจังหวัดระยอง 
อยู่ในอ านาจของ ก.บ.จ. 
  แนวทางการด าเนินการ  
 1) ผู้ว่าราชการจังหวัดหรือหัวหน้ากลุ่มจังหวัดน าเสนอ ก.บ.จ. หรือ ก.บ.ก. แล้วแต่กรณี พิจารณา 
กลั่นกรอง และให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงโครงการและ/หรือโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่าย  
 2) รายงาน อ.ก.บ.ภ. ที่ก ากับดูแลภาค เพ่ือทราบ ตามมติคณะกรรมการบูรณาการนโยบาย
พัฒนาภาค (ก.บ.ภ.) ในการประชุมเม่ือวันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2560 
 3) รายงานกระทรวงมหาดไทย เพื่อแจ้งรองนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีเพ่ือทราบตามระเบียบว่า
ด้วยการบริหารงบประมาณรายจ่ายส าหรับแผนงานบูรณาการ พ.ศ.2559  

 มติที่ประชุม : เห็นชอบในการใช้วงเงินเหลือจ่ายจัดสรรให้ด าเนินโครงสร้างพ้ืนฐานด้านคมนาคม
เพ่ือบริการประชาชนอย่างทั่วถึงในอ าเภอวังจันทร์ กิจกรรมปรับปรุงถนนลาดยางแบบผิวเรียบสายชุมชนป่ายุบใน - 
แยกสักทอง - ยุบตาเหน่ง ต าบลป่ายุบใน วงเงินจ านวน 3,324,000 บาท (สามล้านสามแสนสองหมื่นสี่พันบาทถ้วน) 
และปรับเปลี่ยนจากถนนลาดยางแบบผิวเรียบ เป็นถนนลาดยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต เพ่ือสนับสนุนนโยบาย
การช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนยางของรัฐบาล 
  
ระเบียบวาระที่  4 เร่ือง อื่นๆ 
 1. กลไกการขับเคลื่อนคณะกรรมการหมู่บ้าน 
  คุณสุธีรา ผ่องใส : ปัจจุบันการด าเนินโครงการของรัฐในพ้ืนที่มีจ านวนมาก แต่ยังไม่สามารถ
ตอบสนองความต้องการและแก้ไขปัญหาของคนในพ้ืนที่ได้ เช่น โครงการไทยนิยม ยั่งยืน ผู้น าในชุมชนส่วนให ญ่
มองว่าเป็นภาระที่ต้องด าเนินการจัดท าเวทีประชาคมต่างๆ แต่ด้วยข้อจ ากัดในการแสดงความคิดเห็นท าให้ต้อง
รายงานความคืบหน้าโครงการเป็นไปในทิศทางที่ดี ทั้งนี้ กลไกการขับเคลื่อนระดับหมู่บ้านในการขับเคลื่อนงาน
ต่างๆ ไม่มีความเข็มแข็งเท่าท่ีควร เช่น คณะกรรมการหมู่บ้านซึ่งเป็นองค์กรหลักในการจัดท าแผนพัฒนาหมู่บ้าน มี
โครงสร้างคณะกรรมการที่ชัดเจน แต่ในความเป็นจริงคณะกรรมการหมู่บ้านส่วนใหญ่ไม่เคยมีการพูดคุยหรือจัดท า
แผนพัฒนาหมู่บ้าน เป็นต้น รวมทั้ง เมื่อหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการประชาคมแผนพัฒนาต าบล 
ประชาชนในพื้นที่ก็เข้าร่วมน้อยเช่นกัน ดังนั้น จึงควรหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาให้กลไกการขับเคลื่อนหม่บ้าน/
ต าบลมีความเข้มแข็งและมีศักยภาพ 
  โครงสร้างคณะกรรมการหมู่บ้านก าหนดไว้ตามพระราชบัญญัติปกครองท้องที่ พ .ศ. 2457 
คณะกรรมการประกอบด้วยตัวแทนจากกลุ่มทุกกลุ่มที่อยู่ในหมู่บ้าน ซึ่งหมายรวมถึงหน่วยงานของรัฐที่ประจ าอยู่
ในพ้ืนที่ ส่วนในระดับต าบลมีศูนย์ประสานงานองค์การชุมชนระดับต าบลด้วยเช่นกัน ซึ่งการท างานในระดับพ้ืนที่
ต้องเน้นการมีส่วนร่วมเป็นส าคัญในทุกเรื่อง กลไกการขับเคลื่อนการพัฒนาในระดับพ้ืนที่ภาครัฐได้วางรากฐานไว้
เป็นอย่างดีแล้ว แต่ในการปฏิบัติยังท าได้ไม่ดีเท่าที่ควร 
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  ปลัดจังหวัดระยอง : เห็นด้วยตามข้อมูลข้างต้น ระบบในการขับเคลื่อนการพัฒนาระดับ
หมู่บ้าน/ต าบล ภาครัฐได้วางไว้เป็นอย่างดีแล้ว แต่ในทางปฏิบัติยังไม่ได้ผลเท่าที่ควร ซึ่งในกระบวนการก ากับดูแล
ได้ก าชับให้นายอ าเภอทุกแห่งเข้มงวดในการปฏิบัติงานแล้ว ทั้งนี้ส าหรับโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ก็ต้องท าตาม
หน้าที่ตามนโยบายของรัฐบาลเช่นกัน 
  คุณสุรศักดิ์ วงษ์เหม : การด าเนินงานขับเคลื่อนกลไกการพัฒนาในพ้ืนที่ต้องบังคับใช้
ระเบียบ/กฎหมายที่ชัดเจน เช่น การก าหนดให้มีการประชุมหมู่บ้านทุกเดือน เป็นต้น ซึ่งจะสามารถท าให้เกิดการ
ด าเนินงานได ้ 
  คุณสุธีรา ผ่องใส :  
  1) เสนอให้มีการปรับโครงสร้างและกลไกของคณะกรรมการระดับหมู่บ้านให้เป็นไปตาม
พระราชบัญญัติปกครองท้องที่ พ.ศ. 2457 แก้เพ่ิมเติม พ.ศ. 2557 มาตรา 28 ตรี 
  2) เสนอให้มีการพัฒนาศักยภาพของคณะกรรมการระดับหมู่บ้าน โดยอาจด าเนินการใน
รูปแบบของหนึ่งอ าเภอ/หนึ่งต าบลน าร่อง  
  คุณสุรศักดิ์ วงษ์เหม : ที่ท าการปกครองฯ จะต้องด าเนินการหาแหล่งงบประมาณ เพ่ือใช้ใน
การพัฒนาศักยภาพของคณะกรรมการหมู่บ้าน เพ่ือให้คณะกรรมการฯ ได้รู้บทบาทหน้าที่ของตนเอง 
  ปลัดจังหวัดระยอง : รับทราบตามข้อคิดเห็นของที่ประชุมฯ และจะด าเนินการประสานกับ
อ าเภอให้ด าเนินการต่อไป 
  มอบหมาย : ที่ท าการปกครองจังหวัดระยอง ด าเนินการตามข้อคิดเห็นที่ประชุมฯ 

 2. การแก้ไขปัญหาสินค้าเกษตรราคาตกต่ า 
  นายประจวบ จ าเนียรศรี : ณ ปัจจุบัน ภาคการเกษตรโดยเฉพาะเงาะและลองกองเริ่มมีราคา
ตกต่ า เนื่องจากผลผลิตออกสู่ตลาดมากเกินไป หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องได้ร่วมประชุมเกี่ยวกับปัญหาดังกล่าว 
แต่ไม่เคยเชิญเกษตรกรในหมู่บ้านเข้าไปร่วมด้วย ดังนั้น จึงขอให้ส านักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง ซึ่งมีอ านาจหน้าที่
ด าเนินการแก้ไขปัญหาข้างต้นหรือการก าหนดมาตรการเพ่ิมเติมเพ่ือแก้ไขปัญหาด้วย 
  พาณิชย์จังหวัดระยอง :  
  1. หน่วยงานเจ้าภาพที่จัดประชุมแก้ไขปัญหาฯ คือ ส านักงานเกษตรจังหวัดระยอง  
  2. เนื่องด้วยส านักงานพาณิชย์จังหวัดระยองมีภาระงานที่ค่อนข้างเยอะ จึงท าให้ไม่สามารถ
เข้าร่วมประชุมกับเกษตรกรได้ในบางครั้ง ส าหรับการประชุมคณะกรรมการแก้ไขปัญหาสินค้าเกษตรได้เชิญผู้น า
เกษตรกรเข้าร่วมด้วยทุกครั้ง 
  มอบหมาย : ส านักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง ส านักงานเกษตรจังหวัดระยอง และส านักงาน
เกษตรและสหกรณ์จังหวัดระยอง ร่วมกันบูรณาการในการแก้ไขปัญหาสินค้าเกษตรราคาตกต่ า 

 3. การประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆ ในจังหวัดระยอง 
  คุณพินิจนันท์ ประดับ : องค์การบริหารส่วนต าบลนาตาขวัญจัดกิจกรรมเปิดตลาดผลไม้และ
สินค้าทางการเกษตร ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 3 – 4 มิถุนายน 2561 ณ บริเวณท่ีท าการองค์การบริหารส่วนต าบล
นาตาขวัญ จึงขอประชาสัมพันธ์กิจกรรมให้ทุกท่านทราบ 
  ผู้แทนหอการค้าจังหวัดระยอง :  
  1) ปัจจุบันแขวงทางหลวงระยองได้ด าเนินการปรับปรุงถนนในหลายเส้นทาง ซึ่งตอนนี้ได้เริ่ม
ปิดสะพานทับมาแล้ว ดังนั้น ควรศึกษาเส้นทางการจราจร เพ่ือความสะดวกในการเดินทางมากยิ่งขึ้น 
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  2) ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในจังหวัดระยองร่วมกันทวงคืนรถไฟฟ้าความเร็วสูงจังหวัด
ระยอง โดยผ่านช่องทางต่างๆ เช่น Facebook หรือการร่วมลงชื่อทวงคืนฯ ณ สถานที่ต่างๆ ซึ่งจะมีคณะท างานฯ
น าสมุดไปให้ลงชื่อ รวมทั้งในวันที่ 5 มิถุนายน 2561 คณะท างานฯ จะเข้ายืนหนังสือต่อผู้ว่าราชการจังหวัด
ระยอง เพ่ือแสดงเชิงสัญลักษณ์และด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 

 ประธานที่ประชุมฯ : การแก้ไขปัญหาต่างๆ จะต้องแก้ไขให้มีความยั่งยืน ไม่ควรแก้ไขที่ปลายเหตุ 
ทั้งภาคการเกษตร ภาคการท่องเที่ยว และอ่ืนๆ  

 

 เลิกประชุมเวลา ๑1.3๐ 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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