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รายงานการประชุม 
คณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) 
ครั้งที่ 6/๒๕61 (ครั้งที่ 8 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561) 

วันที่ 9 สิงหาคม 2561 เวลา 09.30 น. 
ณ ห้องศรีสมุทโภคไชย ชัน้ 4  ศาลากลางจังหวดัระยอง 

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

กรรมการผูร้่วมประชุม 
1. นายสุรศักดิ์  เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง                  ประธานฯ 
2. นางปิยนันท์  พุทธรักษา  แทน ปลัดจังหวัดระยอง 
3. พ.ต.ท.หญิง ลินดา  ผุดผ่อง แทน ผู้บังคับการต ารวจภูธรจังหวัดระยอง 
4. นางวนิดา  สมบัติศรี  แทน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดระยอง 
5. นายวิวัฒนช์ัย  หนูทอง  แทน เกษตรและสหกรณ์จังหวัดระยอง 
6. นางวรัญญา  ถนอมพันธุ์ พาณิชย์จังหวัดระยอง 
7. นางจินตนา  รักสุจริตวงศ์  คลังจังหวัดระยอง 
8. นายอาภร  อมตเวทย์  แรงงานจังหวัดระยอง 
9. นางดารารัตน์  แก้วสลับสี พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดระยอง 
10. นางสาวทิพย์อาภา  ยลธรรม์ธรรม ผู้อ านวยการส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดระยอง 
11. นางศุภดี  วิถีธรรมศักดิ์  วัฒนธรรมจังหวัดระยอง 
๑2. นางอุษา  เพ็งแก้ว  แทน เกษตรจังหวัดระยอง 
13. นายภาคภูมิ  สุวรรณโชติ แทน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง 
14. นางกรรณิกา  วิโรจน์แสงทอง แทน นายกเทศมนตรีนครระยอง 
15. นางสาวอรุณรัตน์  ภูพันตันติ แทน นายกเทศมนตรีเมืองมาบตาพุด 
16. นายบุญธรรม  ใยกล้า  นายกเทศมนตรีต าบลเนินพระ 
17. นายไพฑูรย์  อรชร  ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค สาขาระยอง  
18. นายภาณุ  ศิริล้น  ผู้จัดการการไฟฟูาส่วนภูมิภาค จังหวัดระยอง 
19. นายภิรมย์  อันล้ าเลิศ  แทน ผู้อ านวยการส านักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด 
20. นายพินิจนันท์  ประดับ แทน รองประธานคณะกรรมการธรรมาภิบาล จังหวัดระยอง 
21. นายนพดล  ตั้งทรงเจริญ ประธานหอการค้าจังหวัดระยอง 
22. นายสุรพล  สุทธจินดา  ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง 
23. นายอมรเทพ  นาวินโชคธรรม   แทน นายกสมาคมประมงจังหวัดระยอง 
24. นายสุรศักดิ์  วงษ์เหม  ผู้แทนภูมิปัญญาด้านการมีส่วนร่วม 
25. นายรุ่งโรจน์ เฉลาฉายแสง ผู้แทนภูมิปัญญาด้านด้านสิ่งแวดล้อม  
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26. นางสุธีรา ผ่องใส   ผู้แทนภาคประชาสังคม 
27. นายประจวบ  จ าเนียรศรี ผู้แทนภาคประชาสังคม 
28. นายสมเกียรติ  พูลสุขเสริม หัวหน้าส านักงานจังหวัดระยอง  เลขานุการฯ 
 

ผู้ไม่มาประชุม (ตดิราชการ/ภารกิจส าคัญ) 
1. รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง (นายธีรวัฒน์  สุดสุข) 
2. รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง (เรือโท ศตวรรษ  อนันตกูล) 
3. ผู้แทนผู้บัญชาการทัพเรือภาคท่ี ๑ 
4. อุตสาหกรรมจังหวัดระยอง 
5. ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดระยอง 
6. ผู้อ านวยการ ททท. ส านักงานระยอง  
7. นปก.มทบ.14 
8. ประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดระยอง 
9. ประธานคณะท างานเครือข่ายประชาสังคม จังหวัดระยอง 
10. ประธานชมรมนายกองค์การบริหารส่วนต าบล จังหวัดระยอง 
11. นายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดระยอง 
12. นายปรัชญา  สมะลามา 
13. นายสุนทร  ราชวัฒน ์  

ผู้เข้าร่วมประชุม 
1. นายอ านวย  เกษตรสินธุ์นุกูล อ าเภอแกลง 
2. นายสะอาด  พุทธิจักษ์  องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง 
3. นายวรยุทธ  วรธัทรจันทร ์ องค์การบริหารส่วนต าบลชุมแสง 
4. นายวัลลภ นาสมใจ  องค์การบริหารส่วนต าบลวังหว้า 
5. นางยุวพรรณ ทับแก้ว  ที่ท าการปกครองจังหวัดระยอง 
6. ว่าที่ร้อยตรี มารุต  นุตตะโร ส านักงานประมงจังหวัดระยอง 
7. นายจีรวัสส ์ เปรมดิษฐ์  ส านักงานจังหวัดระยอง 
8. นายศรัณย์  เพชรพันธ์  ส านักงานจังหวัดระยอง 
9. นางสาวนพวรรณ  ชมชื่นมีกุล 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 าหน้าที่ 
ในการวางแนวทางปฏิบัติและอ านวยการให้การบริหารงานจังหวัดเป็นไปตามหลักการ นโยบาย และระเบียบตามที่
คณะกรรมการนโยบายการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.น.จ.) ก าหนด 
 จังหวัดระยองได้รับงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จ านวน 23 โครงการ 
45 กิจกรรม งบประมาณรวม 298,483,800 บาท ซึ่งได้อนุมัติและมอบอ านาจให้ส่วนราชการและอ าเภอ
ด าเนินโครงการเรียบร้อยแล้ว ปรากฏว่า ผลจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรมดังกล่าว มีวงเงินเหลือจ่ายจ านวนหนึ่ง
ซึ่งคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) ได้ร่วมประชุมและมีมติเห็นชอบให้น ามาจัดสรรด าเนิน
โครงการใหม่แล้ว จ านวน 13 โครงการ 14 กิจกรรม วงเงินรวม 39,327,848 บาท ทั้งนี้ จากการส ารวจ
เพ่ิมเติม ปรากฏว่า ยังมีวงเงินเหลือจ่ายอีกจ านวนหนึ่ง สามารถน ามาจัดสรรด าเนินโครงการใหม่เพ่ือแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนของประชาชนในระดับพ้ืนที่และเพ่ือการพัฒนายุทธศาสตร์ของจังหวัดระยองได้ ซึ่งเป็นอ านาจ            
การพิจารณาของคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.)  
 ส าหรับการด าเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เมื่อระหว่าง
วันที่ 25 – 26 กรกฎาคม 2561 ที่ผ่านมา จังหวัดระยองได้เข้าร่วมประชุมชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 ต่อคณะกรรมาธิการวิสามัญร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2562 สภานิติบัญญัติแห่งชาติ และคณะอนุกรรมาธิการฝึกอบรม สัมมนา ประชาสัมพันธ์ ค่าจ้างเหมาบริการ 
ค่าจ้างที่ปรึกษา การวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี ค่าเช่า ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปต่างประเทศ งบด าเนินงาน  
งบเงินอุดหนุน งบรายจ่ายอ่ืน องค์การมหาชน หน่วยงานในก ากับ รัฐวิสาหกิจ กองทุนและเงินทุนหมุนเวียน และ
งบประมาณแผนงานบูรณาการตามที่ได้รับมอบหมาย ซึ่งที่ประชุมฯ มีข้อสังเกตที่เกี่ยวข้อง ดังนั้น จังหวัดระยองจะได้
น ามาปรับใช้ในการจัดท าแผนพัฒนาจังหวัดต่อไป 
 ในการนี้ จังหวัดระยองจึงเชิญคณะกรรมการฯ เข้าร่วมประชุมฯ ครั้งที่ 6/๒๕61 (ครั้งที่ 8 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561) รวมถึง มีระเบียบวาระการประชุมเรื่องอ่ืน ๆ ที่จะรายงานให้คณะกรรมการฯ ทราบด้วย 

 มติที่ประชุม : รับทราบตามที่ประธานฯ แจ้งให้ทราบ 
 
ระเบียบวาระที่  ๒ เร่ือง รับรองรายงานการประชุม 

 ตามที่จังหวัดระยองได้เชิญประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.)                  
ครั้งที่ 5/2561 (ครั้งที่ 7 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561) เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2561 ส านักงานจังหวัดระยอง             
ในฐานะฝุายเลขานุการฯ ได้จัดท ารายงานการประชุมฯ จ านวน 14 หน้า และได้แจ้งเวียนแล้วตามหนังสือ             
จังหวัดระยอง ที่ รย 0017.2/ว 3153 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2561 เพ่ือให้คณะกรรมการฯ ได้ตรวจสอบและ
รับรองรายงานการประชุมดังกล่าว รวมถึงได้น าเรียนไว้ในเว็บไซต์จังหวัดระยองด้วยแล้ว 

 
 มติทีป่ระชุม :  รับรองรายงานการประชุมฯ 
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ระเบียบวาระที่ ๓  เร่ือง เพ่ือพิจารณา 

 การน าเงินเหลือจ่ายที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2561 มาด าเนินโครงการใหม่ (งบจังหวัด) 
 (ฝ่ายเลขานุการ : น าเสนอ) 
 

 เนื่องจากส่วนราชการ/หน่วยงาน และอ าเภอที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
งบประมาณ พ.ศ. 2561 ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบของทางราชการแล้ว ปรากฏว่า มีวงเงินเหลือจ่าย 
(เพ่ิมเติม) จ านวน 3,777,744 บาท (ข้อมูล ณ วันที่ 1 สิงหาคม 2561) ซึ่งสามารถน ามาจัดสรรเพ่ือด าเนิน
โครงการส าหรับแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่และขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาของ
จังหวัดระยองได้ 

 จากการประชุมที่ผ่านมา ก.บ.จ. ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบการใช้เงินเหลือจ่ายแล้ว จ านวน 3 ครั้ง 
รวม 13 โครงการ 14 กิจกรรม วงเงินรวม 39,327,848 บาท ดังนี้ 
 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2561 จ านวน 11 โครงการ 12 กิจกรรม วงเงินรวม 32,356,848 บาท 
 ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2561 จ านวน 1 โครงการ 1 กิจกรรม วงเงิน 3,647,000 บาท 
 ครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2561 จ านวน 1 โครงการ 1 กิจกรรม วงเงิน 3,324,000 บาท 

 ระเบียบ/กฎหมาย/ประกาศที่เกี่ยวข้อง 
 1. มติคณะกรรมการบูรณาการนโยบายพัฒนาภาค (ก.บ.ภ.) ในการประชุมเมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 
พ.ศ. 2560 เห็นชอบหลักเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงโครงการตามแผนปฏิบัติราชการของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2560 และปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยมีรายละเอียด   
  1) กรณีจังหวัดหรือกลุ่มจังหวัดมีความประสงค์ขอโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายของ
จังหวัดหรือของกลุ่มจังหวัด ในลักษณะดังนี้  
    (1) การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ ได้แก่  
     (1.1) หน่วยงานรับผิดชอบ/หน่วยงานด าเนินการ  
     (1.2) พ้ืนที่ด าเนินการ 
     (1.3) กิจกรรม  
       (1.4) กลุ่มเปูาหมาย  
     (1.5) งบรายจ่าย  
    (2) การเปลี่ยนแปลงโดยน าโครงการอ่ืนที่อยู่ในแผนปฏิบัติราชการของจังหวัดและกลุ่ม
จังหวัด ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2559 - 2560 และปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มาด าเนินการแทนโครงการเดิม  
    (3) การใช้งบประมาณเหลือจ่ายจากโครงการที่ได้ด าเนินงานเสร็จสิ้น บรรลุวัตถุประสงค์
และเปูาหมายโครงการแล้ว  
    ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดหรือหัวหน้ากลุ่มจังหวัดน าเสนอ ก.บ.จ. หรือ ก.บ.ก. แล้วแต่กรณี 
พิจารณา กลั่นกรอง และให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงโครงการและ/หรือโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ
รายจ่ายตามแผนปฏิบัติราชการของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  - 2560 และ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 และ ให้ ก.บ.จ. หรือ ก.บ.ก. รายงานการเปลี่ยนแปลงโครงการและการโอนเปลี่ยนแปลง
งบประมาณรายจ่ายที่ด าเนินการตามข้อ 1 ให้ อ.ก.บ.ภ. ที่ก ากับดูแลภาค ทราบภายใน 15 วัน นับแต่วันสิ้นไตรมาส 
  2) กรณีจังหวัดหรือกลุ่มจังหวัดมีความประสงค์ขอโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายของ
จังหวัด หรือของกลุ่มจังหวัด ที่ไม่เข้าเงื่อนไขตามข้อ 1 ให้เสนอขอความเห็นชอบจาก อ.ก.บ.ภ. ที่ก ากับดูแลภาค  
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    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-
ราชการจังหวัด หรือหัวหน้ากลุ่มจังหวัดขอท าความตกลงกับส านักงบประมาณ  

  2. ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2554 
ข้อ 24 ก าหนดว่า “หัวหน้าส่วนราชการหรือหัวหน้ารัฐวิสาหกิจมีอ านาจโอนและหรือเปลี่ยนแปลงงบประมาณ
รายจ่ายที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในงบรายจ่ายใดๆ ภายใต้แผนงานเดียวกัน ยกเว้นงบบุคลากร เพ่ือจัดท า
ผลผลิตหรือโครงการตามเปูาหมายที่ระบุในเอกสารประกอบพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  หรือ
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมหรือเพื่อเพิ่มเติมเปูาหมาย ผลผลิตหรือโครงการเดิมดังกล่าว              
ให้บรรลุเปูาหมายการให้บริการกระทรวงหรือเปูาหมายตามแผนงานในเชิงบูรณาการ แต่ต้องไม่ก่อให้เกิดรายการ  
ก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ ...ในกรณีที่เป็นการโอนหรือเปลี่ยนแปลงเพ่ือจัดหาครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อสร้าง จะต้อง 
มีวงเงินต่อหน่วยต่ ากว่าหนึ่งล้านบาทและต่ ากว่าสิบล้านบาทตามล าดับ” 

  3. ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณรายจ่ายส าหรับแผนงานบูรณาการ พ.ศ. 25 หมวด 3 
การโอนงบประมาณรายจ่าย ดังนี้ 
  ข้อ 15 ในกรณีที่มีความจ าเป็นต้องโอนงบประมาณรายจ่ายบูรณาการภายใต้แผนงานบูรณาการ
เดียวกัน ให้โอนได้ในกรณี ดังต่อไปนี้ 
   (1) หน่วยงานรับงบประมาณไม่สามารถด าเนินการใช้จ่ายหรือก่อหนี้ผูกพันงบประมาณรายจ่าย
ส าหรับโครงการ กิจกรรม หรือรายการภายใต้แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณที่ได้รับความ
เห็นชอบจากส านักงบประมาณ 
   (๒) เป็นงบประมาณรายจ่ายที่เหลือจ่ายจากการด าเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์และเปูาหมาย
โครงการ กิจกรรม หรือรายการตามท่ีได้รับจัดสรรงบประมาณ หรือจากการจัดซื้อจัดจ้างแล้ว 
   (๓) เป็นงบประมาณรายจ่ายที่หมดความจ าเป็นในการใช้จ่ายไม่ว่าด้วยเหตุใด 
   (๔) กรณีมีความจ าเป็นเร่งด่วนต้องด าเนินโครงการ กิจกรรม หรือรายการอ่ืนที่อยู่ภายใต้
วัตถุประสงค์และเปูาหมายของแผนงานบูรณาการนั้น แต่มิได้รับรับการจัดสรรงบประมาณ 
   การโอนงบประมาณรายจ่ายตามวรรคหนึ่ง (1) (๓) และ (๔) ให้หน่วยงานรับงบประมาณ
แจ้งหน่วยงานเจ้าภาพทราบและให้รองนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีแล้วแต่กรณี พิจารณาเห็นชอบก่อนเสนอ
ส านักงบประมาณพิจารณาอนุมัติ 
  ข้อ 16 ให้หน่วยรับงบประมาณโอนและหรือเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายบูรณาการตามข้อ 
15 (2) ในงบรายจ่ายใดๆ ภายใต้โครงการหรือกิจกรรม ตัวชี้วัด และแนวทางการด าเนินงานในแผนงานบูรณาการ
เดียวกัน ยกเว้นงบบุคลากร เพ่ือจัดท าโครงการตามเปูาหมายที่ก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่าย
งบประมาณ หรือเพ่ิมเติมเปูาหมายโครงการเดิมให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ โดยให้หน่วยรับงบประมาณรายงานหน่วยงาน
เจ้าภาพ และรายงานรองนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีแล้วแต่กรณี เพ่ือทราบและแจ้งส านักงบประมาณทราบด้วย  
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  ส าหรับการประชุมฯ ในครั้งนี้ ฝุายเลขานุการขอน าเสนอ ดังนี้ 

  (1) กรณีน าโครงการ/กิจกรรมส ารองตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๑ 
   เป็นการใช้เงินเหลือจ่ายจากโครงการที่ได้ด าเนินงานเสร็จสิ้น บรรลุวัตถุประสงค์และเปูาหมาย
โครงการแล้วมาด าเนินการใหม ่โดยน าโครงการส ารองฯ (Y2) ที่ยังไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ หรือโครงการที่ได้รับ
การจัดสรรงบประมาณบางส่วนแล้วมาด าเนินการ ซึ่งไม่กระทบต่อแผนพัฒนาจังหวัด และปฏิบัติราชการประจ าปี  

   แนวทางการด าเนินการ  
   1) ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดหรือหัวหน้ากลุ่มจังหวัดน าเสนอ ก.บ.จ. หรือ ก.บ.ก. แล้วแต่กรณี 
พิจารณา กลั่นกรอง และให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงโครงการและ/หรือโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่าย  
   2) รายงานการขอโอนเปลี่ยนแปลงโครงการและการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายที่
ด าเนินการตามข้อ 1 ให้ อ.ก.บ.ภ. ที่ก ากับดูแลภาค ทราบภายใน  15 วัน นับแต่วันสิ้นไตรมาส 

   ฝุายเลขานุการฯ ขอน าเสนอ จ านวน 3 โครงการ 3 กิจกรรม วงเงินรวม 3,050,000 บาท              
ซึ่งเป็นโครงการ/กิจกรรมที่ได้รับการสรรจัดงบประมาณจากเงินเหลือจ่ายแล้วบางส่วนและไม่เคยได้รับการจัดสรรฯ 
เพ่ือขอความเห็นชอบจาก ก.บ.จ. ดังนี้ 

  1) โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมเพื่อบริการประชาชนอย่างทั่วถึงในอ าเภอแกลง 
    กิจกรรม : ก่อสร้างปรับปรุงถนนพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายหนองหอย – ชากตะแบก 
ซอย 4 หมู่ที่ 12 ต าบลวังหว้า อ าเภอแกลง จังหวัดระยอง (ช่วงที ่2) 
   วงเงินโครงการ : 3,100,000 บาท 
   หน่วยด าเนินการ : อ าเภอแกลง 
   หมายเหตุ : เป็นโครงการ/กิจกรรมที่ด าเนินการต่อเนื่อง ซึ่ง ก.บ.จ. ได้เห็นชอบให้ใช้วงเงิน            
เหลือจ่ายแล้วจ านวน 2,987,000 บาท เมื่อการประชุมฯ ครั้งที่ 2/๒๕61 (ครั้งที่ 4 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561) 
วันที่ 12 มีนาคม 2561 โดยก่อสร้างปรับปรุงแล้วระยะทางยาว 610 เมตร ซึ่งเหลือระยะทางยาวอีก 354 เมตร 
   วงเงินที่เสนอ : 1,400,000 บาท 
   รายละเอียด : ก่อสร้างปรับปรุงถนนพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายหนองหอย – ชากตะแบก 
ซอย 4 หมู่ที่ 12 ต าบลวังหว้า อ าเภอแกลง จังหวัดระยอง (ช่วงที่ 2) ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 
354.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีเนื้อที่ไม่น้อยกว่า 2 ,124.00 ตารางเมตร พร้อมวางท่อลอดกลม คสล. 
ขนาด Ø0.60x1.00 เมตร รวม 8 ท่อน จ านวน 1 จุด ไม่มีไหล่ทาง  
  เหตุผลการขอโอนเปลี่ยนแปลง 
  1. เนื่องจากส่วนราชการ/อ าเภอที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณ 
พ.ศ. 2561 ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบของทางราชการแล้ว ปรากฏว่ามีวงเงินเหลือจ่ายซึ่งสามารถน ามา
จัดสรรด าเนินโครงการใหม่  
  2. ตอบสนองนโยบายในการช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนยางพารา       
   3. เพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในระดับพ้ืนที่  
   4. เพื่อให้สามารถก่อสร้างปรับปรุงถนนเส้นทางข้างต้น ได้ตลอดทั้งสายทาง 
   ข้อชี้แจงเพิ่มเติม : 
   ปลัดอ าเภอแกลง : ถนนสายหนองหอย – ชากตะแบก ซอย 4 หมู่ที่ 12 เป็นเส้นทางที่เชื่อม
กับถนนสายเนินเก่าเขาอีเท้น รย.102 มีประชาชนใช้สัญจรไปมา แต่ปัจจุบันมีความช ารุด 
   มติที่ประชุม : เห็นชอบในการใช้เงินเหลือจ่ายมาจัดสรรในการด าเนินโครงการดังกล่าว 
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  2) โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมเพื่อบริการประชาชนอย่างทั่วถึง ในอ าเภอวังจันทร์ 
    กิจกรรม : ก่อสร้างปรับปรุงถนนพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายชุมแสง - เขาตลาด ชุมชนที่ 3 
หมู่ที่ 5 ต าบลชุมแสง อ าเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง (ช่วงที่ 2) 
   วงเงินโครงการ : 4,310,000 บาท 
   หน่วยด าเนินการ : อ าเภอวังจันทร์ 
   หมายเหตุ : เป็นโครงการ/กิจกรรมที่ด าเนินการต่อเนื่อง ซึ่ง ก.บ.จ. ได้เห็นชอบให้ใช้วงเงิน            
เหลือจ่ายแล้วจ านวน 2,000,000 บาท เมื่อการประชุมฯ ครั้งที่ 2/๒๕61 (ครั้งที่ 4 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561) 
วันที่ 12 มีนาคม 2561 โดยก่อสร้างปรับปรุงแล้วระยะทางยาว 620 เมตร ซึ่งเหลือระยะทางยาวอีก 200 เมตร 
   วงเงินที่เสนอ : 1,000,000 บาท 
   รายละเอียด : ก่อสร้างปรับปรุงถนนพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายชุมแสง - เขาตลาด   
ชุมชนที่ 3 หมู่ที่ 5 ต าบลชุมแสง อ าเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง (ช่วงที่ 2) ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ยาวไม่
น้อยกว่า 200.00 เมตร หนา 0.05 เมตร  
  เหตุผลการขอโอนเปลี่ยนแปลง 
  1. เนื่องจากส่วนราชการ/อ าเภอที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณ 
พ.ศ. 2561 ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบของทางราชการแล้ว ปรากฏว่ามีวงเงินเหลือจ่ายซึ่งสามารถน ามา
จัดสรรด าเนินโครงการใหม่  
  2. ตอบสนองนโยบายในการช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนยางพารา       
   3. เพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในระดับพ้ืนที่  
   4. เพื่อให้สามารถกอ่สร้างปรับปรุงถนนเส้นทางข้างต้น ได้ตลอดทั้งสายทาง 
   ข้อชี้แจงเพิ่มเติม : 
   นายช่าง อบต.ชุมแสง : ถนนสายทางดังกล่าว ติดต่อกับเขตพ้ืนที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล
พงตาเอ่ียม และเป็นทางลัดระหว่างถนนสาย 344 กับถนนสาย 3471 ซึ่งจะช่วยแก้ปัญหาการจราจรติดขัดได้อีก
ช่องทางหนึ่ง 
   คุณสุรศักดิ์ : การด าเนินโครงการที่เกี่ยวข้องกับการท าถนน ควรก่อสร้างหรือปรับปรุงให้ตลอด
เส้นทาง และเส้นทางควรมีทางเชื่อมไปสู่ถนนอ่ืน ๆ เพื่อการแก้ไขปัญหาและใช้ประโยชน์ที่ครอบคลุม 
   มติที่ประชุม : เห็นชอบในการใช้เงินเหลือจ่ายมาจัดสรรในการด าเนินโครงการดังกล่าว 

  3) โครงการสร้างจิตส านึกอย่างมีส่วนร่วมเพื่อดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม 
    กิจกรรม : จัดตั้งกลุ่มเครือข่ายอาสาสมัครเยาวชนรักษ์สิ่งแวดล้อมจังหวัดระยอง 
   วงเงินที่เสนอ : 650,000 บาท 
   หน่วยด าเนินการ : ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดระยอง 
   รายละเอียด :  
   1. กิจกรรมจัดอบรมให้ความรู้แก่กลุ่มเยาวชนและอาจารย์ที่เข้าร่วมโครงการอาสมัครเยาวชน
พิทักษ์สิ่งแวดล้อมจังหวัดระยอง  จ านวน 2 รุ่น   (2 รุ่น/8 อ าเภอ) รุ่นละ 250 คน 
   2. กิจกรรมรณรงค์ “ร่วมลด คัดแยกขยะ ลดใช้ถุงพลาสติกหูหิ้วและกล่องโฟม” จ านวน 2 ครั้ง 
ครั้งละ 150 คน 
   เหตุผลการขอโอนเปลี่ยนแปลง 
  1. เนื่องจากส่วนราชการ/อ าเภอที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณ 
พ.ศ. 2561 ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบของทางราชการแล้ว ปรากฏว่ามีวงเงินเหลือจ่ายซึ่งสามารถน ามา
จัดสรรด าเนินโครงการใหม่  
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   2. เพ่ือส่งเสริมและสร้างจิตส านึกให้แก่เยาวชน ในการมีส่วนร่วมเฝูาระวังอนุรักษ์ และฟ้ืนฟู
คุณภาพสิ่งแวดล้อม รวมทั้ง ส่งเสริมให้ความรู้และสนับสนุนอุปกรณ์ในการเฝูาระวังคุรภาพสิ่งแวดล้อมให้แก่เยาวชน 
   3. เพ่ือจัดตั้งเครือข่ายอาสาสมัครเยาวชนรักษ์สิ่งแวดล้อม เพ่ือติดตามตรวจสอบคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมเป็นประจ าและต่อเนื่อง  
   ข้อชี้แจงเพิ่มเติม : 
   ผอ.ทสจ. : โครงการดังกล่าวได้ขอรับการสนับสนุนงบประมาณตั้งแต่ปี 2561 เป็นต้นมา แต่ยัง
ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ ซึ่งเป็นโครงการที่มีความสอดคล้อองกับนโยบายรัฐบาลและนโยบายของกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งต้องการที่จะให้มีการแก้ไขปัญหาในระดับพื้นที่ตั้งแต่ต้นเหตุ และเป็นการสร้าง
องค์ความรู้ให้กับเยาวชนในการเป็นแนวร่วมติดตามปัญหาสิ่งแวดล้อม ซึ่งหากได้รับการจัดสรรงบประมาณข้างต้น 
ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดระยองสามารถด าเนินการได้ทันที 
   ประธานที่ประชุมฯ : เมื่อด าเนินโครงการเสร็จแล้ว ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
จังหวัดระยองมีแนวทางอย่างไรที่จะขยายผลไปสู่ชุมชน หรืออ่ืน ๆ ที่ยั่งยืน 
   ผอ.ทสจ. : ปัจจุบันส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดระยองมีระบบ
เครือข่าย Application ร่วมกับโรงเรียน ซึ่งทุกคนสามารถเข้าไปดูฐานข้อมูล รวมทั้ง เป็นการแจ้งเตือนผ่านระบบ
ออนไลน์ด้วยเช่นกัน 
   คุณสุธีรา : จังหวัดระยองมีกลุ่มเยาวชนรักษ์สิ่งแวดล้อมในบางพ้ืนที่ เมื่อมีการด าเนินโครงการ
ควรจะมีการเชื่อมโยงระดับพื้นท่ีร่วมกับระดับต าบล ซึ่งมี ทสม. และสภาต าบล และควรมีกลไกกิจกรรมต่อเนื่อง 
   ประธานหอการค้าฯ : ปัจจุบันแม่น้ าในจังหวัดระยองมีความสกปรก ซึ่งโครงการข้างต้นควรมี
ความต่อเนื่องในการด าเนินงานทุกปี รวมทั้ง ปัญหาด้านแรงงานประมงก้มีผลต่อปัญหาสิ่งแวดล้อมเช่นกัน 
   ประธานสภาอุตสาหกรรมฯ : การรณรงค์การคัดแยกขยะหรือการลดการใช้ถุงพลาสติกมีการ
ด าเนินการกันมานาน แต่ปัจจุบันไม่มีความต่อเนื่องเท่าท่ีควร 
   คุณรุ่งโรจน์ : แรงงานต่างด้าวที่เข้ามาท างานก็มีผลต่อปัญหาสิ่งแวดล้อมเช่นกัน เช่น จ านวน
การใช้ถุงพลาสติกท่ีเพ่ิมข้ึน เป็นต้น 
   คุณสุรศักดิ์ : การด าเนินโครงการควรมีความชัดเจน และมีความต่อเนื่องในการน าไปปฏิบัติ 
   พาณิชย์จังหวัดฯ : ตลาดต้องชม และศุกร์ติดดาว ที่ส านักงานพาณิชย์จังหวัดระยองดูแล
รับผิดชอบ มีการรณรงค์และประชาสัมพันธ์การลดการใช้ถุงพลาสติก เช่น หากมีลูกค้าไปซื้อของโดยน าถุงผ้าไปใส่  
ก็จะมีคะแนนสะสมให้ เป็นต้น 
   ผอ.ทสจ. : การประชุมต่าง ๆ ไม่ควรจะใช้ขวดน้ าและหลอดพลาสติก หากท่ีผู้เข้าร่วมประชุม
ท่านใดต้องการจะดื่มน้ าควรจะใช้แก้วกระดาษในการดื่มน้ า 
   ประธานหอการค้าจังหวัดฯ : จังหวัดระยองควรแต่งตั้งคณะกรรมการที่ดูแลรับผิดชอบการตรวจ
ติดตามและเฝูาระวังปัญหาสิ่งแวดล้อม เพ่ือการแก้ไขปัญหาที่ทันท่วงทีและยั่งยืน 
   มติที่ประชุม : เห็นชอบในการใช้เงินเหลือจ่ายมาจัดสรรในการด าเนินโครงการดังกล่าว 

 4) การช าระคืนค่าปรับบริษัท ท่อเกษตรไทย จ ากัด  
  เป็นการช าระคืนค่าปรับตามมติคณะรัฐมนตรีวันที่ 25 พฤศจิกายน 2556 (ให้ความช่วยเหลือ
ผู้ประกอบการก่อสร้างที่ได้รับผลกระทบจากการขาดแคลนแรงงานอันเนื่องมาจากการปรับค่าจ้างขั้นต่ า 300 บาท) 
ในโครงการก่อสร้างระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ 4 ต าบลช าฆ้อ อ าเภอเขาชะเมา จังหวัดระยอง สัญญาจ้าง
เลขที่ 268/2555 ลงวันที่ 6 กันยายน 2555 ค่าจ้างจ านวน 2,998,000 บาท เริ่มสัญญาวันที่ 7 กันยายน 
2555 ก าหนดแล้วเสร็จภายในวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2556 อายุสัญญา 150 วัน แต่ทั้งนี้ การก่อสร้างมีการส่งมอบ
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งานงวดสุดท้ายและคณะกรรมการตรวจการจ้างตรวจรับเมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2556 เกินก าหนดวันจ านวน 92 
วัน ค่าปรับวันละ 7,495 บาท รวมเป็นเงิน 689,540 บาท 

  มติที่ประชุม : เห็นชอบในการใช้งบประมาณเหลือจ่ายมาจัดสรรในการด าเนินการช าระ
ค่าปรับตามมติคณะรัฐมนตรี 

 สรุปที่ประชุม ก.บ.จ. มีมติเห็นชอบการน าเงินเหลือจ่ายจากโครงการที่ได้ด าเนินงานเสร็จสิ้น 
บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายโครงการแล้วมาด าเนินการใหม่ จ านวน 3 โครงการ 4 กิจกรรม วงเงินรวม   
3,739,540 บาท  

 (2) ฝุายเลขานุการฯ น าเสนอขอความเห็นชอบในหลักการ เรื่องพิจารณาการใช้วงเงินเหลือจ่าย        
ในส่วนที่เหลือจากการด าเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยฝุายเลขานุการฯ 
จะพิจารณาคัดเลือกโครงการ/กิจกรรมส ารองฯ (Y2) เพ่ือขอความเห็นชอบจากผู้ว่าราชการจังหวัดระยองและ
รายงานให้ ก.บ.จ. ทราบต่อไป 

  มติทีป่ระชุม : เห็นชอบในหลักการตามที่ฝุายเลขานุการน าเสนอ 

 
ระเบียบวาระที่  4 เร่ือง อื่นๆ 
 ฝ่ายเลขานุการฯ :  
 1. ความคืบหน้าการด าเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
โดยจังหวัดระยองได้เสนอให้ทีมบูรณาการกลางไปทั้งสิ้น 35 โครงการ 101 กิจกรรม วงเงิน 611,298,300 บาท
ซ่ึงผ่านการพิจารณาของทีมบูรณาการกลางแล้ว มีจ านวน 23 โครงการ 58 กิจกรรม วงเงิน 371,660,100 บาท 
เข้าสู่กระบวนการพิจารณาของคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ และอนุกรรมาธิการฯ เมื่อวันที่ 25 – 26 กรกฎาคม
2561 และคณะอนุกรรมาธิการฝึกอบรมฯ ได้ปรับลดวงเงินอีก จ านวน 1,000,000 บาท ท าให้ในปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 จังหวัดระยองมีงบประมาณในการพัฒนาจังหวัด จ านวน 370,660,100 บาท 
 2. การทบทวนแผนพัฒนาจังหวัดระยอง ปี 2561 – 2564 (ทบทวนปี 2563) เมื่อวันที่ 7 – 8 
สิงหาคม 2561 จังหวัดระยองได้ด าเนินการอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือการพัฒนาศักยภาพการเชื่อมโยงระดับพื้นที่
และการจัดท าแผนยุทธศาสตร์เพ่ือสนับสนุนการพัฒนาในระดับพ้ืนที่จังหวัดระยอง ณ โรงแรมโกลเด้นซิตี้                   
เพ่ือส่งเสริมองค์ความรู้ในประเด็นเรื่องดังนี้ 1) เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) 2) การส่วนเสริมเศรษฐกิจ
ดิจิตอล 3) การถอดอัตลักษณ์ของจังหวัด (4DNA) 4) แนวทางการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี 5) เทคนิค
การเขียนแผนงาน/โครงการ และการประเมินผล เพื่อให้ได้งบประมาณ เป็นต้น ซึ่งหลังจากนี้จะได้เชิญทุกภาคส่วน
ทีเ่กี่ยวข้องร่วมทบทวนแผนฯ และจะได้น าเสนอท่ีประชุม ก.บ.จ. เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป 

 ประธานที่ประชุมฯ : ขอให้ทุกภาคส่วนเข้าร่วมกระบวนการทบทวนแผนพัฒนาจังหวัดระยองใน
ทุกขั้นตอน เพ่ือให้ได้แผนฯ ที่มีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับความต้องการมากท่ีสุด 
 คุณสุรศักดิ์ : การด าเนินงานของ ก.บ.อ. ไม่ค่อยมีความชัดเจนในแนวทางการปฏิบัติ จึงอยากให้
เน้นย้ าและทบทวนภารกิจของ ก.บ.อ. ด้วยเช่นกัน เพื่อให้มีแนวทางการปฏิบัติและด าเนินการอย่างต่อเนื่อง 
 ประธานหอการค้าจังหวัดฯ : อยากให้มีโครงการที่เก่ียวข้องกับการแก้ไขปัญหาเรื่องการกระจาย
รายได้ให้ประชาชนทุกระดับด้วย เช่น การส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัด การสร้างแหล่งท่องเที่ยวใหม่ เป็นต้น
และไม่ควรมีโครงการที่เกี่ยวกับการก่อสร้างถนนมากเกินไป  
 



รายงานการประชมุ ก.บ.จ. คร้ังที่ 6/2561 (คร้ังที่ 8 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561)           า 10 

 คุณรุ่งโรจน์ : การก่อสร้างถนนเป็นปัจจัยหลักอย่างหนึ่งของการส่งเสริมการท่องเที่ยว หากถนน 
มีความสะดวกสบาย มีปูายบอกเส้นทางไปแหล่งท่องเที่ยวที่ชัดเจน ก็จะสามารถส่งเสริมการท่องเที่ยวได้เช่นกัน 
 คุณสุธีรา : ผลที่ได้จากการอบรมให้ความรู้ที่ผ่านมา จะต้องน าไปสู่การปฏิบัติได้ โดยเฉพาะแผน
ชุมชน ซึ่งขณะนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องก าลังวางแผนร่วมกันขับเคลื่อนแผนชุมชนให้สามารถน าไปสู่การปฏิบัติอย่าง
เป็นรูปธรรม โดยใช้กลไกหมู่บ้านในการขับเคลื่อน 
 ประธานที่ประชุมฯ :  
 1. ขอให้ฝุายเลขานุการรับข้อเสนอและข้อสังเกตของที่ประชุมเกี่ยวกับการทบทวนแผนพัฒนา
จังหวัด รวมทั้ง เรื่องอ่ืน ๆ ไปพิจารณาด้วย 
  มอบหมาย : ฝุายเลขานุการฯ  
 2. การพัฒนามีหลากหลายมิติ ซึ่งจังหวัดจะต้องพัฒนาในทุกด้านให้มีความสมดุลกัน ไม่ว่าจะเป็น
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ด้านการพัฒนาคน หรือปัจจัยสนับสนุนต่าง ๆ ภายใต้ข้อจ ากัดอ่ืน ๆ ซ่ึงในช่วงปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2561 รัฐบาลมีนโยบายโครงการไทยนิยมยั่งยืนลงไปสู่ชุมชน ซึ่งเป็นการท าแผนชุมชนอย่างหนึ่ง แต่เนื่อง
ด้วยเวลาในการด าเนินการกระชันชิดเกินไป ท าให้การสะท้อนปัญหาจากชุมชนไม่ดีเท่าที่ควร แต่ต้องด าเนินการ
อย่างต่อเนื่องต่อไป เพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์ที่ดี 
  มอบหมาย : ที่ท าการปกครองจังหวัดระยอง  
 3. การแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม ขอให้ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดระยอง
ด าเนินการอย่างต่อเนื่อง รวมทั้ง การแก้ไขปัญหาเรื่องสิ่งแวดล้อมของแม่น้ าระยอง ขอให้ตั้งคณะกรรมการเพ่ือ
ดูแลรับผิดชอบปัญหาดังกล่าวด้วย 
  มอบหมาย : ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดระยอง  
 4. ปัญหาแรงงานต่างด้าว ขอให้ส านักงานแรงงานจังหวัดระยองประสานส านักงานจัดหางาน
จังหวัดระยอง สร้างแนวทางความร่วมมือในการอยู่ร่วมกันของแรงงานต่างด้าวและคนในพ้ืนที่ให้มีประสิทธิภาพ 
เพ่ือความสงบสุขของชุมชนและสังคม 
  มอบหมาย : ส านักงานแรงงานจังหวัดระยอง และส านักงานจัดหางานจังหวัดระยอง 
 
 

 เลิกประชุมเวลา 10.45 น. 
 

ลงชื่อ    ศรัณย์  เพชรพันธ์    ผู้บันทึกฯ  
       (นายศรัณย์  เพชรพันธ์) 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ  

ลงชื่อ     จีรวัสส์ เปรมดิษฐ์     ผู้ตรวจรายงานการประชุมฯ 
        (นายจีรวัสส์ เปรมดิษฐ์) 
 นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 

 

 

 

 

 

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพ่ือการพัฒนาจังหวัด 
ส านักงานจังหวัดระยอง 
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