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รายงานการประชุม 
คณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) 
ครั้งที่ 5/๒๕61 (ครั้งที่ 7 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561) 

วันที่ 9 กรกฎาคม 2561 2561 เวลา 13.30 น. 
ณ ห้องศรีสมุทโภคไชย ชัน้ 4  ศาลากลางจังหวดัระยอง 

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

กรรมการผูร้่วมประชุม 
1. นายสุรศักดิ์  เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง                  ประธานฯ 
2. นายฉันท์ แป้นเพชร  แทน ปลัดจังหวัดระยอง 
3. พ.ต.ท.หญิง ลินดา  ผุดผ่อง แทน ผู้บังคับการต ารวจภูธรจังหวัดระยอง 
4. นางอภิญญา  โล่งจิตร์  แทน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดระยอง 
5. นางสาวรัตนา  แววสว่าง  เกษตรและสหกรณ์จังหวัดระยอง 
6. นางคนึงนิจ  ทยายุทธ  แทน อุตสาหกรรมจังหวัดระยอง 
7. นางวรัญญา  ถนอมพันธุ์ พาณิชย์จังหวัดระยอง 
8. นางดวงใจ  โชติบัญชา   แทน คลังจังหวัดระยอง 
9. นายอาภร  อมตเวทย์  แรงงานจังหวัดระยอง 
10. นางดารารัตน์  แก้วสลับสี พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดระยอง 
11. นางสาวทิพย์อาภา  ยลธรรม์ธรรม ผู้อ านวยการส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดระยอง 
12. นายพงษ์อนันต์  จันทร์ไพร  ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดระยอง 
13. นางศุภดี  วิถีธรรมศักดิ์  วัฒนธรรมจังหวัดระยอง 
๑4. นายพลเจตน  เจริญสุข แทน เกษตรจังหวัดระยอง 
15. นายภาคภูมิ  สุวรรณโชติ แทน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง 
16. นายภานุชัย  สมบัติศรี  แทน นายกเทศมนตรีนครระยอง 
17. นายบุญธรรม ใยกล้า  นายกเทศมนตรีต าบลเนินพระ 
18. นางสาวมิกิรา  คีรีแลง  แทน นายกเทศมนตรีเมืองมาบตาพุด 
19. นายปิติภัทร  ปิต ิ  แทน ผู้อ านวยการ ททท. ส านักงานระยอง  
20. นางสาวพัชรินทร์ ทิพย์อาภา แทน ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค สาขาระยอง  
21. นายภาณ ุศิริล้น  ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดระยอง 
22. นายพินิจนันท์  ประดับ แทน รองประธานคณะกรรมการธรรมาภิบาล จังหวัดระยอง 
23. นายนพดล  ตั้งทรงเจริญ ประธานหอการค้าจังหวัดระยอง 
24. นายสุรพล สุทธจินดา  ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง 
25. นางพิกุล กิตติพล   แทน นายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดระยอง 
26. นายธีรยุทธ  แพนเกาะ  แทน นายกสมาคมประมงจังหวัดระยอง 
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27. นายสุนทร  ราชวัฒน ์  ผู้แทนภูมิปัญญาด้านเกษตรกรรม 
28. นายสุรศักดิ์ วงษ์เหม  ผู้แทนภูมิปัญญาด้านการมีส่วนร่วม 
29. นางสุธีรา ผ่องใส   ผู้แทนภาคประชาสังคม 
30. นายประจวบ  จ าเนียรศรี ผู้แทนภาคประชาสังคม 
31. นายจีรวัสส์  เปรมดิษฐ์ แทน หัวหน้าส านักงานจังหวัดระยอง  เลขานุการฯ 
 

ผู้ไม่มาประชุม (ตดิราชการ/ภารกิจส าคัญ) 
1. รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง (นายธีรวัฒน์  สุดสุข) 
2. รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง (เรือโท ศตวรรษ  อนันตกูล) 
3. ผู้แทนผู้บัญชาการทัพเรือภาคท่ี ๑ 
4. ผู้อ านวยการส านักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด 
5. นปก.มทบ.14 
6. ประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดระยอง 
7. ประธานคณะท างานเครือข่ายประชาสังคม จังหวัดระยอง 
8. ประธานชมรมนายกองค์การบริหารส่วนต าบล จังหวัดระยอง 
9. นายปรัชญา  สมะลามา   
10. นายรุ่งโรจน์ เฉลาฉายแสง  

ผู้เข้าร่วมประชุม 
1. นางหทัยทิพย์  บุญโย  ส านักงานเกษตรจังหวัดระยอง 
2. นางสาวอ าไพ  กฤษนาม  ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดระยอง 
3. นายอรรถพงษ์  คงรักษา ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดระยอง 
4. นางสาวภัศกมล  รูปแก้ว ส านักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดระยอง 
5. นางยุวพรรณ ทับแก้ว  ที่ท าการปกครองจังหวัดระยอง 
6. ว่าที่ร้อยตรี มารุต  นุตตะโร ส านักงานประมงจังหวัดระยอง 
7. นางสาวอชิรญาณ์  นิพัทธ์ธรรมกุล ส านักงานสถิติจังหวัดระยอง 
8. นายศรัณย์  เพชรพันธ์  ส านักงานจังหวัดระยอง 
 
เร่ิมประชุมเวลา 13.3๐ น. 
  เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว นายสุรศักดิ์  เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานในการ
ประชุมฯ กล่าวเปิดการประชุมและด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้ 
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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                 
ให้จั งหวัดระยองตามแผนปฏิบัติราชการ จ านวนทั้ งสิ้น 23 โครงการ 45 กิจกรรม งบประมาณรวม 
298,483,800 บาท (สองร้อยเก้าสิบแปดล้านสี่แสนแปดหมื่นสามพันแปดร้อยบาทถ้วน) ซึ่งจังหวัดระยองได้
อนุมัติและมอบอ านาจให้ส่วนราชการ/หน่วยงาน และอ าเภอ ด าเนินโครงการเรียบร้อยแล้ว ปรากฏว่ามีส่วนราชการ
แจ้งขอโอนเปลี่ยนแปลงรายละเอียดกิจกรรม รายการงบประมาณ และหน่วยงานรับผิดชอบ เพ่ือให้การด าเนิน
โครงการมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดในการพัฒนาจังหวัดและต่อประชาชน ซึ่งเป็นอ านาจการพิจารณา
จากคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) ในการนี้ จังหวัดระยองจึงเชิญคณะกรรมการฯ              
ร่วมประชุม ครั้งที่ 5/๒๕61 (ครั้งที่ 7 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561) รวมถึงมีระเบียบวาระการประชุมเรื่องอ่ืนๆ ที่จะ
รายงานให้คณะกรรมการฯ ทราบด้วย  

 มติทีป่ระชุม : รับทราบตามที่ประธานฯ แจ้งให้ทราบ 
 

ระเบียบวาระที่  ๒ เร่ือง รับรองรายงานการประชุม 

  ตามที่จังหวัดระยองได้เชิญประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.)                  
ครั้งที่ 4/2561 (ครั้งที่ 6 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561) เมื่อวันศุกร์ที่ 1 มิถุนายน 2561 ส านักงานจังหวัดระยอง             
ในฐานะฝ่ายเลขานุการฯ ได้จัดท ารายงานการประชุมฯ แล้ว จ านวน 12 หน้า และได้แจ้งเวียนแล้วตามหนังสือ
จังหวัดระยอง ที่ รย 0017.2/ว 2519 ลงวันที่ 4 มิถุนายน 2561 เพ่ือให้คณะกรรมการฯ ได้ตรวจสอบและ
รับรองรายงานการประชุมดังกล่าว รวมถึงได้น าเรียนไว้ในเว็บไซต์จังหวัดระยองด้วยแล้ว 

 มติทีป่ระชุม :  รับรองรายงานการประชุมฯ 
 
ระเบียบวาระที่ ๓  เร่ือง เพ่ือพิจารณา 

 การขอโอนเปลี่ยนแปลงรายละเอียดกิจกรรม รายการงบประมาณ และหน่วย
ด าเนินการ ส าหรับโครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณจากงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 

 ตามที่จังหวัดระยองได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2561 ซึ่งได้อนุมัติให้
ส่วนราชการ/หน่วยงาน และอ าเภอ ด าเนินโครงการและมอบอ านาจในการสั่งซื้อสั่งจ้างตามพระราชบัญญัติการ
จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 แล้วนั้น เพ่ือให้การด าเนินโครงการ/กิจกรรม เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อจังหวัดระยอง จึงมีความจ าเป็นต้องปรับเปลี่ยนรายละเอียดกิจกรรม 
รายการงบประมาณ และหน่วยด าเนินการ 
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   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  
      (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” 
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   3. ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณรายจ่ายส าหรับแผนงานบูรณาการ พ.ศ. 2559     
หมวด 3 การโอนงบประมาณรายจ่าย ดังนี้ 
   ข้อ 15 ในกรณีที่มีความจ าเป็นต้องโอนงบประมาณรายจ่ายบูรณาการภายใต้แผนงานบูรณา
การเดียวกัน ให้โอนได้ในกรณี ดังต่อไปนี้ 
    (1) หน่วยงานรับงบประมาณไม่สามารถด าเนินการใช้จ่ายหรือก่อหนี้ผูกพันงบประมาณ
รายจ่ายส าหรับโครงการ กิจกรรม หรือรายการภายใต้แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณที่ได้รับ
ความเห็นชอบจากส านักงบประมาณ 
     (๒) เป็นงบประมาณรายจ่ายที่เหลือจ่ายจากการด าเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์และ
เป้าหมายโครงการ กจิกรรม 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 าหนดไว้ในแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ าย
งบประมาณ หรือเพ่ิมเติมเป้าหมายโครงการเดิมให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ โดยให้หน่วยรับงบประมาณรายงานหน่วยงาน
เจ้าภาพ และรายงานรองนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีแล้วแต่กรณี เพ่ือทราบและแจ้งส านักงบประมาณทราบด้วย  

   ส าหรับการประชุมในครั้งนี้มีส่วนราชการแจ้งขอโอนเปลี่ยนแปลงรายละเอียดกิจกรรม 
รายการงบประมาณ และหน่วยด าเนินการ เพ่ือน าเสนอ ก.บ.จ. พิจารณาให้ความเห็นชอบ จ านวน 1 โครงการ 1 
กิจกรรม คือ 
  โครงการส่งเสริมการตลาดและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวจังหวัดระยอง 
  กิจกรรม : กิจกรรมประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวจังหวัดระยอง 
  วงเงินที่ใช้ในการโอนเปลี่ยนแปลงฯ : 499,935 บาท  
 (1)  ขอโอนเปลี่ยนแปลงกิจกรรม 
  จาก กิจกรรมย่อยเดิม : จัดท าวีดิทัศน์ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของจังหวัดระยอง  
     วงเงิน 600,000 บาท 
  เป็น กิจกรรมย่อยใหม่ : จัดงานวันส านึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระราชา ครั้งหนึ่ง... 
พระราชาได้เสด็จพระราชด าเนินมา (14 กรกฎาคม 2523) ประจ าปี 2561 
    วงเงิน 499,935 บาท 
 (2)  ขอเปลี่ยนหน่วยด าเนินการ 
  จาก  ส านักงานจังหวัดระยอง  
  เป็น  ที่ท าการปกครองจังหวัดระยอง เป็นหน่วยงานหลัก ร่วมด าเนินการกับหน่วยงานที่
จัดกิจกรรม จ านวน 11 หน่วยงาน 
   ส าหรับรายการงบประมาณ มีรายละเอียดดังนี้ 
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กิจกรรมประชาสัมพันธ์ 
  
  
 

กิจกรรมประชาสัมพันธ์ งบประมาณ 30,500 บาท รายละเอียด ดังนี้ 
1. สปอตวิทยุ จ านวน 1 สปอต                                                                 เป็นเงิน 1,500 บาท 
2. ป้ายคัทเอ้าขนาด 3 ม. X 6 ม. จ านวน 4 ป้าย                                           เป็นเงิน 20,000 บาท 
3. ป้ายบอกทาง จ านวน 8 ป้าย                                                                เป็นเงิน 4,000 บาท   
4. ถ่ายทอดสดพิธีเปิด สื่อประชาสัมพันธ์ออนไลน์ ไลฟ์สดทางเฟชบุ๊ค                    เป็นเงิน 5,000 บาท 

ส านักงาน
ประชาสัมพันธ์ 
จังหวัดระยอง 
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การประกวดและการแข่งขัน 
ประกวดสับปะรด 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

กิจกรรมประกวดสับปะรด   งบประมาณ 32,000 บาท  รายละเอียด ดังนี้ 
1. สับปะรดพันธุ์ปัตตาเวียชนิดรับประทานผลสด       รวมเงินรางวัล                    เป็นเงิน 5,100 บาท 
    รางวัลที่ 1  เงินรางวัล 2,200 บาท พร้อมใบประกาศนียบัตร 
    รางวัลที่ 2  เงินรางวัล 1,700 บาท พร้อมใบประกาศนียบัตร 
    รางวัลที่ 3  เงินรางวัล 1,200 บาท พร้อมใบประกาศนียบัตร 
2. สับปะรดพันธุ์ทองระยอง       รวมเงินรางวัล                                             เป็นเงิน 5,100 บาท 
    รางวัลที่ 1  เงินรางวัล 2,200 บาท พร้อมใบประกาศนียบัตร 
    รางวัลที่ 2  เงินรางวัล 1,700 บาท พร้อมใบประกาศนียบัตร 
    รางวัลที่ 3  เงินรางวัล 1,200 บาท พร้อมใบประกาศนียบัตร 
3. ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากสับปะรดกวน       รวมเงินรางวัล                                 เป็นเงิน 3,600 บาท 
    รางวัลที่ 1  เงินรางวัล 1,700 บาท พร้อมใบประกาศนียบัตร 
    รางวัลที่ 2  เงินรางวัล 1,200 บาท พร้อมใบประกาศนียบัตร 
    รางวัลที่ 3  เงินรางวัล   700 บาท พร้อมใบประกาศนียบัตร 
4. แข่งขันการปอกสับปะรด (สวยงาม)       รวมเงินรางวัล                                 เป็นเงิน 3,600 บาท 
    รางวัลที่ 1  เงินรางวัล 1,700 บาท พร้อมใบประกาศนียบัตร 
    รางวัลที่ 2  เงินรางวัล 1,200 บาท พร้อมใบประกาศนียบัตร 
    รางวัลที่ 3  เงินรางวัล   700 บาท พร้อมใบประกาศนียบัตร 
 
 

ส านักงานเกษตร
จังหวัดระยอง 
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5. แข่งขันการปอกสับปะรด (เร็ว)       รวมเงินรางวัล                                     เป็นเงิน  3,600  บาท 
    รางวัลที่ 1  เงินรางวัล 1,700 บาท พร้อมใบประกาศนียบัตร 
    รางวัลที่ 2  เงินรางวัล 1,200 บาท พร้อมใบประกาศนียบัตร 
    รางวัลที่ 3  เงินรางวัล   700 บาท พร้อมใบประกาศนียบัตร 
6. ค่าตอบแทนคณะกรรมการตัดสินการประกวดและแข่งขันกิจกรรมทางการเกษตร  เป็นเงิน 4,800 บาท   
จ านวน 9 คน 
   6.1 ค่าตอบแทนคณะกรรมการตัดสินจากบุคคลที่ไม่ใช่เจ้าหน้าที่ของรัฐ 
        จ านวน 3 คน ๆ ละ 800 บาท                                                        เป็นเงิน 2,400 บาท 
   6.2 ค่าตอบแทนคณะกรรมการตัดสินจากภาครัฐ จ านวน 6 คน ๆ ละ 400 บาท เป็นเงิน 2,400 บาท 
7. ค่าประกาศนียบัตรพร้อมกรอบรูป จ านวน 15 ชุด ๆ ละ 300 บาท                 เป็นเงิน 4,500 บาท 
8. ค่าวัสดุอุปกรณ์การจัดประกวดและแข่งขันกิจกรรมทางการเกษตร                    เป็นเงิน 1,700 บาท 
   - ป้ายไวนิลสถานที่ประกวด ขนาด 1 x 2 ม. จ านวน 1 ป้าย เป็นเงิน 300 บาท 
   - ป้ายไวนิล ขนาด 30 x 80 ซม. จ านวน 5 ป้าย ๆ ละ 60 บาท เป็นเงิน 300 บาท 
   - น้ ากลั่น จ านวน 2 ขวด ๆ ละ 20 บาท เป็นเงิน 40 บาท 
   - ถาดใส่สับปะรดที่ปอกแล้ว จ านวน 10 ใบ ๆ ละ 100 บาท เป็นเงิน 1,000 บาท 
   - ถุงด าใส่เปลือกสับปะรด ขนาด 24" x 30" จ านวน 1 แพค ๆ ละ 60 บาท เป็นเงิน 60 บาท 
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การประกวดพืชสวน
พอเพียง 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

กิจกรรมประกวดพืชสวนพอเพียง งบประมาณ 30,000 บาท  รายละเอียด ดังนี้ 
1. กล้วยน้ าว้ารับประทานผลสด  รวมเงินรางวัล                                            เป็นเงิน  4,500  บาท 
    รางวัลที่ 1  เงินรางวัล 2,000 บาท พร้อมใบประกาศนียบัตร 
    รางวัลที่ 2  เงินรางวัล 1,500 บาท พร้อมใบประกาศนียบัตร 
    รางวัลที่ 3  เงินรางวัล 1,000 บาท พร้อมใบประกาศนียบัตร 
2. มะพร้าวอ่อนน้ าหอม  รวมเงินรางวัล                                                     เป็นเงิน  4,500  บาท 
    รางวัลที่ 1  เงินรางวัล 2,000 บาท พร้อมใบประกาศนียบัตร 
    รางวัลที่ 2  เงินรางวัล 1,500 บาท พร้อมใบประกาศนียบัตร 
    รางวัลที่ 3  เงินรางวัล 1,000 บาท พร้อมใบประกาศนียบัตร 
3. ถั่วฝักยาว  รวมเงินรางวัล                                                                  เป็นเงิน  4,000  บาท 
    รางวัลที่ 1  เงินรางวัล 1,800 บาท พร้อมใบประกาศนียบัตร 
    รางวัลที่ 2  เงินรางวัล 1,200 บาท พร้อมใบประกาศนียบัตร 
    รางวัลที่ 3  เงินรางวัล 1,000 บาท พร้อมใบประกาศนียบัตร 
4. ผักบุ้งจีน  รวมเงินรางวัล                                                                   เป็นเงิน  4,000  บาท 
    รางวัลที่ 1  เงินรางวัล 1,800 บาท พร้อมใบประกาศนียบัตร 
    รางวัลที่ 2  เงินรางวัล 1,200 บาท พร้อมใบประกาศนียบัตร 
    รางวัลที่ 3  เงินรางวัล 1,000 บาท พร้อมใบประกาศนียบัตร 
5. มะนาวแป้นพิจิตร  รวมเงินรางวัล                                                         เปน็เงิน  4,000  บาท 
    รางวัลที่ 1  เงินรางวัล 1,800 บาท พร้อมใบประกาศนียบัตร 
    รางวัลที่ 2  เงินรางวัล 1,200 บาท พร้อมใบประกาศนียบัตร 
    รางวัลที่ 3  เงินรางวัล 1,000 บาท พร้อมใบประกาศนียบัตร 
6. ค่าตอบแทนคณะกรรมการตัดสินการประกวดและแข่งขันกิจกรรมทางการเกษตร  เป็นเงิน 2,400 บาท 
(ค่าตอบแทนคณะกรรมการตัดสินจากภาครัฐ) จ านวน 6 คนๆ ละ 400 บาท   
7. ค่าประกาศนียบัตรพร้อมกรอบรูป จ านวน 15 ชุด ๆ ละ 300 บาท                 เป็นเงิน 4,500 บาท  

ส านักงานเกษตร
จังหวัดระยอง 
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  8. ค่าวัสดุอุปกรณ์การจัดประกวดและแข่งขันกิจกรรมทางการเกษตร                    เป็นเงิน 2,100 บาท 

   - ป้ายไวนิลสถานที่ประกวด ขนาด 1 x 2 ม. จ านวน 1 ป้าย เป็นเงิน 300 บาท 
   - ป้ายไวนิล ขนาด 30 x 80 ซม. จ านวน 5 ป้าย ๆ ละ 60 บาท เป็นเงิน 300 บาท 
   - โบว์รางวัล จ านวน 15 อัน ๆ ละ 12 บาท เป็นเงิน 180 บาท 
   - เข็มหมุด จ านวน 2 แผง ๆ ละ 10 บาท เป็นเงิน 20 บาท 
   - เชือกฟาง จ านวน 2 ม้วน ๆ ละ 35 บาท เป็นเงิน 70 บาท 
   - ตะกร้าใส่ผัก จ านวน 50 ใบ ๆ ละ 25 บาท เป็นเงิน 750 บาท 
   - มีดสับมะพร้าว จ านวน 1 เล่ม ๆ ละ 250 บาท เป็นเงิน 250 บาท 
   - เขียง จ านวน 1 อัน ๆ ละ 80 บาท เป็นเงิน 80 บาท 
   - มีดเล็กกีวี จ านวน 2 เล่ม ๆ ละ 35 บาท เป็นเงิน 70 บาท 
   - น้ ากลั่น จ านวน 4 ขวด ๆ ละ 20 บาท เป็นเงิน 80 บาท 

 

4 
  
  

กิจกรรมปั่นจักรยาน 
เฉลิมพระเกียรติ  
(จากบ้านลูก...สู่บ้านพ่อ) 
 

กิจกรรมปั่นจักรยาน  งบประมาณ   74,000 บาท  รายละเอียด ดังนี้ 
 1. เสื้อส าหรับนักปั่นจักรยาน 700 ตัว ๆ ละ 100 บาท                                เป็นเงิน  70,000 บาท 
 2. ซุ้มปล่อยตัวนักปั่นจักรยาน 1 ซุ้ม                                                        เป็นเงิน  3,000 บาท 
 3. ป้ายไวนิล จุดปล่อยตัว จ านวน 1 ป้าย                                                  เป็นเงิน  1,000 บาท  

ส านักงานท่องเที่ยว
และกีฬา 
จังหวัดระยอง 
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การจัดประกวดไก่พ้ืนเมือง 
สวยงาม จ านวน 6 รุ่น 
 1. เหลืองหางขาว 
 2. ประดู่หางด า 
 3. เขียวหางด า 
 4. ช ี
 5. คละสี 
 6. ท้องถิ่น 
  
  
  
  
  
  
  
 

การจัดประกวดไก่พื้นเมือง งบประมาณ 45,000 บาท รายละเอียด ดังนี้ 
1. เงินรางวัลส าหรับเกษตรกรทั้ง 6 รุ่น 
   อันดับที่ 1 เงินรางวัล จ านวน 6 รางวัล ๆ ละ 1,500 บาท                           เป็นเงิน  9,000 บาท 
   อันดับที่ 2 เงินรางวัล จ านวน 6 รางวัล ๆ ละ 1,000 บาท                           เป็นเงิน  6,000 บาท 
   อันดับที่ 3 เงินรางวัล จ านวน 6 รางวัล ๆ ละ 700 บาท                              เป็นเงิน  4,200 บาท 
   อันดับที่ 4 เงินรางวัล จ านวน 6 รางวัล ๆ ละ 500 บาท                              เป็นเงิน  3,000 บาท 
  รางวัลพิเศษ (Best in  show) จ านวน 1 รางวัล ๆ ละ 1,500 บาท                  เป็นเงิน  1,500 บาท 
2. ค่าจ้างเหมาจัดท าถ้วยรางวัล 19 ใบ 
   อันดับ 1 ถ้วยรางวัล จ านวน 6 ใบ ๆ ละ 1,000 บาท                                 เป็นเงิน  6,000 บาท 
   อันดับ 2 ถ้วยรางวัล จ านวน 6 ใบ ๆ ละ 800 บาท                                    เป็นเงิน  4,800 บาท 
   อันดับ 3 ถ้วยรางวัล จ านวน 6 ใบ ๆ ละ 500 บาท                                    เป็นเงิน  3,000 บาท  
   ถ้วยรางวัลพิเศษ  (Best in  show) จ านวน 1 ใบ ๆ ละ 1,000 บาท                เป็นเงิน  1,000 บาท 
3. ค่าจ้างเหมาจัดท าป้ายไวนิล ขนาด 1.5 x 4 ม. จ านวน 1 ป้าย ๆ ละ 1,000 บาท  เป็นเงิน 1,000 บาท 
4. ค่าวัสดุจัดท าโบว์รางวัล จ านวน 25 อัน ๆ ละ 20 บาท                                เป็นเงิน  500 บาท 
5. ค่าเช่าสุ่ม จ านวน 104 อัน ๆ ละ 25 บาท                                              เป็นเงิน  2,600 บาท 
6. ค่าตอบแทนกรรมการบุคคลภายนอก จ านวน 3 คน ๆ ละ 800 บาท               เป็นเงิน  2,400 บาท    

ส านักงานปศุสัตว์
จังหวัดระยอง 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

6 
  
  
 

พิธีถวายเครื่องราชสักการะ 
(พานพุ่มดอกไม้สด) 
  
 

พิธีถวายราชสักการะ   รวมงบประมาณ  จ านวน 6,400 บาท รายละเอียด ดังนี้ 
1. พานพุ่มดอกไม้สดส าหรับโต๊ะหมู่ 9                                                        เป็นเงิน   5,000 บาท 
2. พานพุ่มดอกไม้สดส าหรับประธาน จ านวน 1 พาน                                      เป็นเงิน   1,400 บาท 
 

ส านักงานจังหวัด
ระยอง 
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ฝ่ายติดตามและประเมินผล 
  
  
 

ฝ่ายติดตามและประเมินผล งบประมาณ 23,060 บาท รายละเอียด ดังนี้ 
1. ค่ากระดาษในการจัดท าแบบและรายงาน 13 รีม ๆ ละ 120 บาท                  เป็นเงิน 1,560 บาท 
2. ค่าหมึกพิมพ์รายงาน จ านวน 5 กล่องๆ ละ 250 บาท                                เป็นเงิน 1,250 บาท 
3. ค่าอุปกรณ์ในการจัดท ารายงาน เช่น กระดาษปก ปกใส สันปก                       เป็นเงิน  550  บาท 
4. ค่าหมึก Ricoh เครื่องอัดส าเนาสีด า จ านวน 2 กล่องๆ ละ 550 บาท              เป็นเงิน  1,100 บาท 
5. ค่ากระดาษไข 1 ม้วน                                                                       เปน็เงิน  2,900 บาท 
6. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางของเจ้าหน้าที่ วันละ 20 คน จ านวน 5 วัน                 เปน็เงิน 15,700 บาท 

ส านักงานสถิติจังหวัด
ระยอง 
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กิจกรรมส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว 

 - กิจกรรมนั่งเรือชมอ่างเก็บน้ าดอกกราย                                                    เป็นเงิน 70,000 บาท  
   (ค่าน้ ามันเรือ วันที่ 14 และวันที่ 15 วันละ 20,000 บาท รวม 40,000บาท) 
   (ค่าน้ ามันเรือ วันที่ 16,17 และวันที่18 วันละ 10,000 บาท รวม 30,000 บาท) 
   เรือตรวจการฯ จ านวน 4 ล า ใช้น ามันชนิด เบนซิน 95 

ที่ท าการปกครอง
จังหวัดระยอง 
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งบบริหารงาน 
  
  
  
 

 1. ค่าอาหารว่างพร้อมน้ าดื่ม ส าหรับนักกีฬาปั่นจักรยาน                                เป็นเงิน 28,000 บาท 
   (จ านวน 700 ชุด ๆ ละ 40 บาท)  
 2. ค่าอาหารกลางวันเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน                                                เปน็เงิน  45,000 บาท 
   (จ านวน 200 คน ๆ ละ 45 บาท จ านวน 5 วัน)                                             
    (เจ้าหน้าที่ของ อบจ.  จ านวน 100  คน) 
    (เจ้าหน้าที่ประจ าฐาน ๆ ละ 7 คน จ านวน 7 ฐาน รวม 49 คน )  
   (อปพร.  20 คน  พยาบาล  4 คน  เจ้าหน้าที่ต ารวจ  7 คน) 
   (เจ้าหน้าที่ท่ีท าการปกครองจังหวัดและสมาชิก อส.  20 คน) 
 3. ค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียนแสดงดนตรี (จ านวน 180 คน ๆ ละ 45 บาท      เป็นเงิน 8,100 บาท 
 4. ค่าน้ าดื่มชนิดถ้วย                                                                           เป็นเงิน 31,875 บาท 
     น้ าดื่มประจ าฐาน ฐานละ 10 ลัง ๆ ละ 75 บาท จ านวน 7 ฐาน จ านวน 5 วัน รวม 26,250 บาท 
    น้ าดื่มเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน วันละ 15 ลัง ๆ ละ 75 บาท จ านวน 5 วัน รวม 5,625 บาท 
 5. ค่าน้ ามันรถรางและพนักงานขับรถ สวนสุภัทราแลนด์                                 เปน็เงิน  40,000 บาท 
    (จ านวน 5 คัน ๆ ละ 1,600 บาท จ านวน 5 วัน)                                            

ที่ท าการปกครอง
จังหวัดระยอง 
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ปรับปรุงฐานการเรียนรู้ 
ฐานด้านพืชสวน 
  
 

ปรับปรุงฐานการเรียนรู้ด้านพืชสวน จ านวน 7,200 บาท รายละเอียด ดังนี้ 
1. ต้นบานชื่น ความสูง 20 - 30 ซม. จ านวน 72 ต้น ๆ ละ 25 บาท                    เป็นเงิน 1,800 บาท 
2. ต้นดาวเรือง ความสูง 20 - 30 ซม. จ านวน 72 ต้น ๆ ละ 25 บาท                   เป็นเงิน 1,800 บาท 
3. ก้อนเชื้อเห็ดนางฟ้าภูฐาน (เชื้อเดินพร้อมเปิดดอก) จ านวน 180 ก้อน ๆ ละ 20 บาท เป็นเงิน 3,60 บาท  

ศูนย์ส่งเสริมและ
พัฒนาอาชีพ 
การเกษตร จังหวัด
ระยอง 
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ปรับปรุงฐานการเรียนรู้ 
ฐานเรียนรู้ด้านวิชาการ 
  
  

ปรับปรุงฐานการเรียนรู้ฐานด้านวิชาการ จ านวน 7,200 บาท รายละเอียด ดังนี้ 
1. ถุงหูหิ้ว ขนาด 8" x 16" นิ้ว จ านวน 5 มัด (มัดละ 10 แพค)                           เป็นเงิน 1,800 บาท 
2. ถุงหูหิ้ว ขนาด 9" x 18" นิ้ว จ านวน 5 มัด (มัดละ 10 แพค)                           เป็นเงิน 1,800 บาท 
3. ต้นสับปะรดสี ขนาดกระถาง 6 นิ้ว จ านวน 36 กระถางๆ ละ 100 บาท             เป็นเงิน 3,600 บาท 

ศูนย์วิจัยและ
พัฒนาการเกษตร 
ระยอง 
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ปรับปรุงฐานการเรียนรู้ 
ฐานเรียนรู้ด้านดิน 
  
  

ปรับปรุงฐานการเรียนรู้ด้านดิน  จ านวน 7,200 บาท รายละเอียด ดังนี้ 
1. ค่าป้ายไวนิล ขนาด 1 x 1 ม. จ านวน 6 ป้าย                                             เป็นเงิน 3,200 บาท 
2. ค่าไม้ประดับ จ านวน 10 ต้น ๆ ละ 150 บาท                                           เป็นเงิน 1,500 บาท 
3. ค่าไม้ดอก จ านวน 100 ต้น ๆ ละ 25 บาท                                               เป็นเงิน 2,500 บาท  

สถานีพัฒนาที่ดิน
ระยอง 
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ปรับปรุงฐานการเรียนรู้ 
ฐานเรียนรู้ด้านปศุสัตว์ 
  
 

ปรับปรุงฐานการเรียนรู้ฐานด้านปศุสัตว์ จ านวน 7,200 บาท รายละเอียด ดังนี้ 
1. ต้นทองอุไร ขนาดสูง 1.8 ม. จ านวน 14 ต้น ๆ ละ 150 บาท                         เป็นเงิน 2,100 บาท 
2. ต้นบานบุรี ขนาดสูง 50 ซม. จ านวน 10 ต้น ๆ ละ 150 บาท                         เป็นเงิน 1,500 บาท 
3. หินคลุกละเอียด คิวละ 550 บาท จ านวน 2 คิว                                          เป็นเงิน 1,100 บาท 
4. สแลนสีเขียว หนา 80% ขนาดกว้าง 2 ม. ยาว 100 ม. จ านวน 1 ม้วน              เป็นเงิน 2,500 บาท  

ศูนย์วิจัยและบ ารุงพันธุ์ 
สัตว์ระยอง 
 

14 
  
  

ปรับปรุงฐานการเรียนรู้ 
ฐานเรียนรู้ด้านประมง 
  

ปรับปรุงฐานการเรียนรู้ฐานด้านปศุสัตว์ จ านวน 7,200 บาท 
1. อุปกรณ์จัดสถานที่ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ า/ค่าธง/ค่าเสาธง รวม 12 อัน                      เป็นเงิน 1,200 บาท 
2. ค่าไวนิลปูถาดปล่อยพันธุ์สัตว์น้ า                                                              เป็นเงิน 6,000 บาท 

ส านักงานประมง
จังหวัดระยอง 
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  เหตุผล 
  1) เพื่อน้อมร าลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
บรมนาถบพิตร ที่มีต่อประชาชนชาวจังหวัดระยอง เมื่อครั้งเสด็จทรงงาน ณ อ่างเก็บน้ าดอกกราย อ าเภอปลวกแดง 
จังหวัดระยอง ปัจจุบันได้พัฒนาเป็นศูนย์บริการการพัฒนาปลวกแดงตามพระราชด าริ ซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิง
เกษตรกรรมและการศึกษาดูงาน รวมทั้ง เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งข้ึน  
  2) เพื่อเป็นการส่งเสริมและเพ่ิมจ านวนนักท่องเที่ยวให้มาท่องเที่ยวในจังหวัดระยองมากยิ่งขึ้น 
และการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับภาคการท่องเที่ยว 
  3) เพ่ือเป็นการสร้างรายได้ให้กับประชาชนในพ้ืนที่อ าเภอปลวกแดงและใกล้เคียง และเพ่ือ
กระตุ้นเศรษฐกิจภาคการท่องเที่ยวของจังหวัดระยองให้เติบโตสูงขึ้น 

  ข้อชี้แจงเพิ่มเติม  
  จ่าจังหวัดระยอง : การจัดงานวันส านึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระราชา ครั้งหนึ่ง... 
พระราชาได้เสด็จพระราชด าเนินมา (14 กรกฎาคม 2523) ประจ าปี 2561 ก าหนดจัดงานระหว่างวันที่ 14 - 18 
กรกฎาคม 2561 (5 วัน) ณ ศูนย์บริการการพัฒนาปลวกแดงตามพระราชด าริ ต าบลแม่น้ าคู้ อ าเภอปลวกแดง 
จังหวัดระยอง ซ่ึงจะขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากงบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด จ านวน 499,935 บาท 

  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  

  มติที่ประชุม : เห็นชอบ ดังนี้ 
  1) การขอโอนเปลี่ยนแปลงกิจกรรม จากกิจกรรมย่อยเดิม : จัดท าวีดิทัศน์ประชาสัมพันธ์การ
ท่องเที่ยวของจังหวัดระยอง วงเงิน 600,000 บาท (หกแสนบาทถ้วน) โอนเปลี่ยนแปลงเป็นกิจกรรมย่อยใหม่ : 
จัดงานวันส านึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระราชา ครั้งหนึ่ง... พระราชาได้เสด็จพระราชด าเนินมา (14 
กรกฎาคม 2523) ประจ าปี 2561 วงเงิน 499,935 บาท (สี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยสามสิบห้าบาทถ้วน) 
  2) การเปลี่ยนหน่วยด าเนินการ จาก ส านักงานจังหวัดระยอง เปลี่ยนเป็น ที่ท าการปกครอง
จังหวัดระยอง เป็นหน่วยงานหลัก ร่วมด าเนินการกับหน่วยงานที่จัดกิจกรรม จ านวน 12 หน่วยงาน 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานการประชมุ ก.บ.จ. คร้ังที่ 5/2561 (คร้ังที่ 7 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561)             14 

ระเบียบวาระที่  4 เร่ือง อื่นๆ 
 ประธานที่ประชุมฯ : ส าหรับการด าเนินงานตามแผนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 ซึ่งขณะนี้ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ก าลังอยู่ในขั้นตอน
การพิจารณาของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณ 
พ.ศ. 2562 สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ซึ่งก าหนดให้แต่ละจังหวัดร่วมประชุมชี้แจงในระหว่างวันที่ 16 – 25 
กรกฎาคม 2561 ณ รัฐสภา ทั้งนี้ จึงขอให้หน่วยงานที่คาดว่าจะได้รับการจัดสรรงบประมาณเตรียมความพร้อม 
ในการไปร่วมประชุมชี้แจงด้วย 

 ผู้แทนส านักงานจังหวัดระยอง : การเตรียมความพร้อมในการไปร่วมชี้แจงงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 นั้น จังหวัดระยองได้เชิญหน่วยงานที่คาดว่าจะได้รับการจัดสรรงบประมาณ 
ร่วมประชุมซักซ้อมความเข้าใจ ครั้งที่ 1 แล้ว เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2561 โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัด
ระยอง (นายธีรวัฒน์  สุดสุข) เป็นประธานฯ ซึ่งภายในสัปดาห์หน้าถัดไปจะได้เชิญหน่วยงานร่วมประชุมเพ่ือเตรียม
ความพร้อมและซักซ้อมความเข้าใจ ครั้งที่ 2 อีกครั้ง 

 

 เลิกประชุมเวลา 14.3๐ น. 
 

 
 

 
ลงชื่อ    ศรัณย์  เพชรพันธ์    ผู้บันทึกฯ  
       (นายศรัณย์  เพชรพันธ์) 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ  
        

ลงชื่อ     จีรวัสส์ เปรมดิษฐ์     ผู้ตรวจรายงานการประชุมฯ 
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