รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัดระยอง (ก.บ.จ.รย.)
ครั้งที่ 3/๒๕63
วันที่ 15 มิถุนายน 2563 เวลา 13.30 น.
ณ ห้องภักดีศรีสงคราม ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดระยอง
---------------------------------------

กรรมการผูร้ ่วมประชุม
1. ว่าที่ร้อยตรี พิรุณ เหมะรักษ์
2. น.อ. ไกรสร บุระณะ
3. พ.ต.ท. เลอศักดิ์ มั่นสมบูรณ์
4. นางศุภิญญดา สุขมงคล
5. นางวนิดา สมบัติศรี
6. นายฉัตรชัย ศรีเฉลา
7. นางคนึงนิจ ทยายุทธ
8. นางวรัญญา ถนอมพันธุ์
9. นางจินตนา รักสุจริตวงศ์
10. นางสาวกรจิรัฏฐ์ พงจันทร์ศธร
11. นางบุศรินทร์ เกิดมณี
12. นายกิตติพล แต่งผิว
13. นายพงษ์อนันต์ จันทร์ไพร
14. นางศุภดี วิถีธรรมศักดิ์
๑5. นางระนอง จรุงกิจกุล
16. นางสุวรรณา ศรุติลาวัณย์
17. นายไพฑูรย์ อรชร
18. นายกฤษณะ ขาคง
19. นายสุรินทร์ แสงทอง
2. นายฉัตรนุชัย สมบัติศรี
21. นายสุเมธ คณทา
22. นางสาวพิมพ์นรา วารีรักษ์นุกูล
23. นายอมร เวียนหาผล
24. นายพิธพร สมะลาภา
25. นายสงวน แสงวงศ์กิจ
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รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง
ประธานฯ
แทน ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๑
แทน ผู้บังคับการตารวจภูธรจังหวัดระยอง
แทน ปลัดจังหวัดระยอง
แทน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดระยอง
เกษตรและสหกรณ์จังหวัดระยอง
แทน อุตสาหกรรมจังหวัดระยอง
พาณิชย์จังหวัดระยอง
คลังจังหวัดระยอง
แรงงานจังหวัดระยอง
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดระยอง
แทน ผู้อานวยการสานักงานทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมจังหวัดระยอง
ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดระยอง
วัฒนธรรมจังหวัดระยอง
เกษตรจังหวัดระยอง
แทน ผู้อานวยการ ททท. สานักงานระยอง
ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค สาขาระยอง
แทน ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดระยอง
แทน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง
แทน นายกเทศมนตรีนครระยอง
แทน นายกเทศมนตรีเมืองมาบตาพุด
แทน ประธานสันนิบาตเทศบาลจังหวัดระยอง
แทน ประธานชมรมนายกองค์การบริหารส่วนตาบล จังหวัดระยอง
แทน ประธานหอการค้าจังหวัดระยอง
ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง
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26. นายสุรศักดิ์ วงษ์เหม
27. นางกมรวรรณ จิระวังแก้ววรวุฒิ
28. นางสุธีรา ผ่องใส่
29. นายมาโนชย์ ประทุมพิทักษ์
30. นายประจวบ จาเนียรศรี
31. นางสาวประภาศรี พิษณุพงควิชชา

รองประธานคณะกรรมการธรรมาภิบาล จังหวัดระยอง
แทน นายบุญยืน เลาหวิทยะรัตน์ ผู้แทนภูมิปัญญาด้านการมีส่วนร่วม
ผู้แทนภาคประชาสังคม
ผู้แทนภาคประชาสังคม
ผู้แทนภูมิปัญญาด้านเกษตรกรรม
หัวหน้าสานักงานจังหวัดระยอง
เลขานุการฯ

ผู้ไม่มาประชุม (ติดราชการ/ภารกิจสาคัญ)
1. รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง (นายปริญญา โพธิสัตย์)
2. รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง (นายยุทธพล องอาจอิทธิชัย)
3. รอง ผอ.รมน.จังหวัด ร.ย. (ท.)
4. ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 14
5. นายกเทศมนตรีเมืองบ้านฉาง
6. ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดระยอง
7. นางอนุชิดา ชินศิรประภา
ผู้แทนภูมิปัญญาด้านการมีส่วนร่วม

ผู้เข้าร่วมประชุม
1. นายสมชาย รุ่งเรื่อง
2. นายธีรพันธ์ ศิริปักมานนท์
3. นายอภิชาต คาอุไร
4. นายสายันต์ บุญเพิ่ม
5. นายบดินทร์ รุ่งรัตน์
6. นายพิภวัต หาญไพบูลย์
7. นางสาวสมหมาย พลมณี
8. นางสาวดาริน สุขหงส์
9. นายวันชนะ บุญชัย
10. นายสุกนก พิพัฒน์ครุฑ
11. นางจุฑารัตน์ ขาวคม
12. นายจารึก ตันเจริญ
13. นายเฉลิมชาติ กองแสง
14. นายจีรวัสส์ เปรมดิษฐ์
15. นายศรัณย์ เพชรพันธ์

สานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดระยอง
สานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดระยอง
แขวงทางหลวงชนบทระยอง
แขวงทางหลวงชนบทระยอง
แขวงทางหลวงระยอง
โครงการชลประทานระยอง
สานักงานเกษตรจังหวัดระยอง
สานักงานเกษตรจังหวัดระยอง
สวนพฤกษศาสตร์ระยอง
สานักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 1
สานักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดระยอง
สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดระยอง
สานักงานจังหวัดระยอง
สานักงานจังหวัดระยอง
สานักงานจังหวัดระยอง

เริ่มประชุมเวลา 13.30 น.
เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว รองผูว้ า่ ราชการจังหวัดระยอง (ว่าที่ร้อยตรี พิรุณ เหมะรักษ์) ได้รับมอบหมาย
จากผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ในฐานะประธานกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัดระยอง (ก.บ.จ.รย.)
เป็นประธานในการประชุมฯ กล่าวเปิดและดาเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้
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ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ประธานที่ประชุมฯ ได้แจ้งว่า ตามที่คณะกรรมการบริห ารงานจังหวัดแบบบูรณาการ
จังหวัดระยอง (ก.บ.จ.รย.) ได้จัดประชุมเมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2563 เพื่อพิจารณากลั่นกรองแผนงานโครงการที่มี
วัตถุประสงค์เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
ภายใต้แผนงาน/โครงการในกลุ่มที่ 3 กรอบวงเงินงบประมาณ 400,000 ล้านบาท ภายใต้แผนงาน 3.2 ฟื้นฟู
เศรษฐกิจท้องถิ่นและชุมชน ทั้งนี้ ตามกรอบปฏิทินการดาเนินงานที่กระทรวงมหาดไทยกาหนด ภายหลังจากที่
สานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ได้พิจารณาข้อเสนอโครงการเบื้องต้นของจังหวัด
และส่งกลับให้จังหวัดแล้วนั้น จังหวัดจะต้องนาผลการพิจารณาดั งกล่าว มาให้ ก.บ.จ. พิจารณาตรวจสอบอีกครั้ง
เพื่อให้ได้โครงการที่มีความพร้อมและสามารถดาเนินการได้ทันที ประกอบกับกระทรวงมหาดไทยได้แจ้งให้ทุกจังหวัด
สารวจความพร้อม และความซ้าซ้อนของโครงการเพื่อบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์ภัยแล้ง ที่ได้เสนอให้
สานักทรัพยากรน้าแห่งชาติ (สทนช.) พิจารณาไปแล้ว ซึ่งจะต้องผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารงาน
จังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) อีกทั้ง ยังมีวาระพิจารณาวงเงินเหลือจ่ายเพื่อนาไปดาเนินโครงการสารองตาม
แผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รวมถึง มีระเบียบวาระการประชุมอื่น ๆ ที่จะรายงานให้
คณะกรรมการฯ ทราบด้วย
มติที่ประชุม : รับทราบตามที่ประธานฯ แจ้งให้ทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุม
หัวหน้าสานักงานจังหวัดฯ ในฐานะเลขานุการฯ แจ้งที่ประชุมดังนี้ ตามที่จังหวัดระยอง
ได้เชิญคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัดระยอง (ก.บ.จ.รย.) เข้าร่วมประชุมครั้งที่ 2/2563
เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2563 เวลา 09.30 น. สานักงานจังหวัดระยองในฐานะฝ่ายเลขานุการฯ ได้จัดทารายงาน
การประชุมฯ รวมจานวน 15 หน้า พร้อมรายละเอียดประกอบ และได้แจ้งเวียนให้กรรมการฯ ทราบแล้วตามหนังสือ
จังหวัดระยอง ที่ รย 0017.2/ว 286 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2563 เพื่อให้คณะกรรมการฯ ได้ตรวจสอบและรับรอง
รายงานการประชุมฯ ดังกล่าว รวมถึง ได้นาเรียนไว้ในเว็บไซต์จังหวัดระยองด้วยแล้ว ทั้งนี้ หากกรรมการฯ ท่านใด
มีความประสงค์ที่จะแก้ไขรายงานการประชุมฯ ดังกล่าว สามารถแจ้งฝ่ายเลขานุการฯ ได้โดยตรง

ดาวน์โหลดรายงานการประชุม ก.บ.จ. ครั้งที่ 2/2563
มติที่ประชุม : รับรองรายงานการประชุมฯ

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเพื่อทราบ
ข้อเสนอโครงการภายใต้กรอบนโยบายการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
ที่เสนอโดยกระทรวง กรม (ส่วนกลาง)
หัวหน้าสานักงานจังหวัดฯ ในฐานะเลขานุการฯ ได้ชี้แจงที่ประชุมดังนี้ กระทรวงมหาดไทย
ได้มีหนังสือแจ้งเวียนให้ทุกจังหวัดทราบแนวทางการเสนอโครงการภายใต้กรอบนโยบายการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม
ของประเทศ (เพิ่มเติม) โดยแจ้งว่า กรณีข้อเสนอโครงการของส่วนราชการ/หน่วยงาน จากส่วนกลาง (กระทรวง กรม)
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ที่จะดาเนินการในพื้นที่และเป็นหน่วยขอรับการจัดสรรงบประมาณ ให้ส่วนราชการที่อยู่ในจังหวัดนาข้อเสนอโครงการ
ดังกล่าว เสนอให้คณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) เป็นวาระเพื่อทราบและให้ข้อสังเกต/
ข้อแนะนา และให้แจ้งต้นสังกัดดาเนินการต่อไป
จากแนวทางดังกล่าว จังหวัดระยองจึงได้มีหนังสือแจ้งเวียน ที่ รย 0017.2/ว 3060 ลงวันที่
9 มิถุนายน 2563 ให้ทุกหน่วยงานในจังหวัดรับทราบ และประสานต้นสังกัด (กระทรวง กรม) หากมีโครงการที่
ดาเนินการในพื้นที่จังหวัดระยอง ให้จัดทาข้อมูลสรุปโครงการส่งให้จั งหวัดระยอง ภายในวันที่ 10 มิถุนายน 2563
เพื่อรวบรวมเสนอให้ ก.บ.จ.รย. ทราบต่อไป สาหรับการประชุมในวันนี้ ฝ่ายเลขานุการฯ ได้รวบรวมโครงการจาก
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาให้คณะกรรมการฯ ทุกท่านรับทราบ และให้ข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะแล้ว ดังนี้
ที่

โครงการ

กระทรวงแรงงาน
สานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
1 โครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ
กรมการจัดหางาน
1 โครงการจ้างงานระยะสัน้ ในชุมชนแก่แรงงานที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
1 โครงการพัฒนาศักยภาพแรงงานในสถานประกอบกิจการทีไ่ ด้รบั ผลกระทบจากการ
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
2 โครงการพัฒนาผูป้ ระกอบกิจการรายย่อยรองรับเศรษฐกิจชุมชน
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
กรมควบคุมมลพิษ
1 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการติดตามตรวจสอบ เฝ้าระวังสถานการณ์มลพิษทางอากาศ
ของประเทศไทย
กรมทรัพยากรน้า
1 โครงการปรับปรุง พัฒนาแหล่งน้า เพื่ออุปโภค บริโภคและการเกษตร และบารุงรักษา
แหล่งน้า
2 โครงการก่อสร้างแหล่งสารองน้า สาหรับประชาชนในพืน้ ที่เสี่ยงขาดแคลนน้า
กรมป่าไม้
1 โครงการสร้างเศรษฐกิจชุมชนจากป่าชุมชน
2 โครงการพัฒนาอาชีพของกลุ่มแรงงานที่อพยพกลับท้องถิ่นเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชน
3 โครงการพัฒนาพื้นที่ปา่ ไม้ และแหล่งนันทนาการเพื่อรองรับการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
4 โครงการรวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพิ่มพื้นที่สีเขียวเพื่อสร้างงาน สร้างรายได้ให้กับชุมชนใน
ท้องถิ่น
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
1 โครงการป้องกันและเฝ้าระวังภัยจากแมงกะพรุนพิษในพื้นที่ชายหาดท่องเที่ยว
2 โครงการติดตั้งทุน่ ผูกเรือเพื่อการอนุรักษ์ปะการังในพืน้ ที่ท่องเทีย่ วทางทะเล
3 โครงการเส้นทางศึกษาธรรมชาติป่าชายเลนเพื่อการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
4 โครงการปล่อยพันธุ์สัตว์น้าเพื่อฟื้นฟูทรัพยากรในแหล่งท่องเที่ยวทางทะเล
5 โครงการตรวจสอบแปลงที่ดนิ เพื่อดาเนินการจัดทีด่ ินให้ชุมชนและการบริการด้านการ
รายงานการประชุม ก.บ.จ.รย. ครั้งที่ 3/2563

งบประมาณ
(ล้านบาท)
2,004.2478
99.0800
144.5400
170.2000
1,110.0000
741.4142
7.5000
4.4540
11.4220
5.8500
0.9380
7.0370
6.9583
10.0000
5.2000
30.2400
8.5428
4.6724
4

ที่

โครงการ

อนุญาตในพืน้ ที่ และจัดระเบียบการใช้ประโยชน์ที่ดนิ ในเขตป่าชายเลนตามมติ ครม. 26
พฤศจิกายน 2561
6 โครงการจัดทาและวางปะการังเทียมเพื่อฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเล
7 โครงการจัดการป่าชายเลนอย่างยั่งยืน โดยการมีส่วนร่วมเพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว
8 โครงการติดตั้งทุน่ แพลอยน้าเพื่อเพิ่มศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงนิเวศทางทะเล ฝั่งอ่าวไทย
9 โครงการจัดการขยะในแหล่งท่องเที่ยวเพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศทางทะเล
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
1 โครงการจ้างงานเป็นผูช้ ่วยนักวิจัยในการเก็บรวบรวมเมล็ดไม้ปา่ ที่มีค่าทางเศรษฐกิจ
2 โครงการปรับปรุงและพัฒนาการท่องเที่ยวในพื้นทีป่ ่าอนุรักษ์ เพื่อรองรับการท่องเที่ยว
ภายหลังจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19)
3 โครงการเฝ้าระวังสร้างแนวกันไฟสร้างรายได้ชุมชน
4 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน
สานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
1 โครงการจ้างลูกจ้างเหมาบริการเพื่อพัฒนาระบบจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมตาบล
กรมทรัพยากรน้าบาดาล
1 โครงการตรวจสอบสถานภาพบ่อน้าบาดาลระดับตืน้ และระบบประปาบาดาล
2 โครงการพัฒนาน้าบาดาลเพื่อความมั่นคงระดับชุมชน
3 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบกระจายน้าบาดาลเพื่อการเกษตรด้วยพลังงาน
แสงอาทิตย์เพื่อส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่
4 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการพัฒนาแหล่งน้าบาดาลขนาดใหญ่เพื่อประชาชน
5 โครงการพัฒนาน้าบาดาลเพื่อการเกษตรแปลงใหญ่
กระทรวงอุตสาหกรรม
สานักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
1 โครงการพัฒนาตลาดและมาตรฐานผลิตภัณฑ4ชุมชนและสินค้าโอทอปตามแนวทาง
ปกติใหม
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
กรมการท่องเที่ยว
1 โครงการก่อสร้างและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว บริเวณลานหมุดกวี
2 โครงการก่อสร้างซุ้มทางเข้าแหล่งท่องเที่ยว
3 โครงการจัดทาป้ายแหล่งท่องเที่ยวถนนสายวัฒนธรรม
4 โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างริมแม่น้าระยอง (ฝั่งซ้าย-ขวา)
5 โครงการพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐานและสิง่ อานวยความสะดวก
6 โครงการก่อสร้างห้องน้าสาธารณะเพื่อการท่องเที่ยว บริเวณอนุสาวรียส์ ุนทรภู่
7 โครงการก่อสร้างห้องน้าสาธารณะบริเวณลานหินขาว
8 โครงการพัฒนาศักยภาพแหล่งท่องเที่ยว ปรับปรุงอาคารห้องน้า หาดนภาธาราภิรมย์
เพื่อการท่องเที่ยว
9 โครงการพัฒนาศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวชุมชนกลุ่มท่องเที่ยวเชิงเกษตรและวัฒนธรรม
บ้านวังหว้า
รายงานการประชุม ก.บ.จ.รย. ครั้งที่ 3/2563

งบประมาณ
(ล้านบาท)
31.0090
3.6674
22.1000
16.2760
0.5400
61.9429
0.5400
1.8840
12.6380
2.9426
9.5220
5.2696
457.8500
12.4182
176.0000
176.0000
43.9191
30.0000
1.5000
1.0000
2.0000
1.1205
2.7900
0.5000
1.7500
0.1840
5
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10 โครงการพัฒนาศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวชุมชนบ้านกองดิน
11 โครงการพัฒนาศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวมหาวิทยาลัยบ้านนอกบ้านจารุง
12 โครงการจัดซื้อรถบริการนักท่องเที่ยว
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
สานักปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
1 โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตาบลแบบบูรณาการ (1 ตาบล 1 มหาวิทยาลัย)
ครอบคลุมพื้นที่ 3,000 ตาบลทั่วประเทศ
2 โครงการพัฒนาและยกระดับผูป้ ระกอบการเพื่อรองรับเศรษฐกิจชุมชน
สานักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
1 โครงการติดตามข้อมูลสุขอนามัยในชุมชนเพื่อการบริหารสถานการณ์การควบคุมโรคใน
ระดับพื้นที่ ตามแนวทางปฏิบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติ เพือ่ ผ่อนคลายการบังคับใช้
มาตรการของประเทศ และขององค์การอนามัยโลกว่าด้วยการจัดการน้า สุขาภิบาล
สุขอนามัย และขยะจากสถานบริการสุขภาพ
สานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
1 โครงการแผนที่ข้อมูลสังคมและเศรษฐกิจชุมชนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
2 โครงการพัฒนาทักษะการใช้นวัตกรรมการดูแลสุขภาพให้กับอาสาสมัครสาธารณสุข
ประจาหมู่บา้ น
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)
1 โครงการ Smart Farming ยกระดับเกษตรสู่ New Normal
กรมวิทยาศาสตร์บริการ
1 โครงการ เพิ่มทักษะ สร้างอาชีพ พลิกฟื้นเศรษฐกิจฐานราก
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กรมส่งเสริมการเกษตร
1 โครงการยกระดับเกษตรแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด
2 โครงการยกระดับศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร
3 โครงการยกระดับผลิตภัณฑ์และมาตรฐานสินค้าเกษตรแปรรูปเพื่อการฟื้นฟูเศรษฐกิจชุมชน
4 โครงการยกระดับแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรให้ได้มาตรฐานรองรับการท่องเที่ยวตามวิถี
ชีวิตใหม่ (New Normal)
กระทรวงมหาดไทย
กรมการพัฒนาชุมชน
1 โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวติ ตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่
“โคก หนอง นา โมเดล”
2 โครงการชุมชนท่องเที่ยวเชิงคุณภาพ เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
กรมการปกครอง
1 โครงการพัฒนาตาบลแบบบูรณาการ (Tambon Smart Team)
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
1 โครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึง่ พิง
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)
โครงการเศรษฐกิจพอเพียงสร้างไทย
รายงานการประชุม ก.บ.จ.รย. ครั้งที่ 3/2563

งบประมาณ
(ล้านบาท)
0.1250
1.9496
1.0000
16,369.0750
13,500.0000
620.7750
800.0000

137.3000
297.0000
994.0000
20.0000
54.9103
44.0718
3.0584
7.2800
0.5000
10,111.6344
5,672.0018
657.1706
2,701.8760
1,080.5860
350.0000
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กรมทางหลวงชนบท
1
2
3
4

งบประมาณ
(ล้านบาท)
110.7000

สานักทางหลวงชนบทที่ 3 (ชลบุรี)
โครงการปรับปรุงติดตั้งสัญญาณไฟทางข้ามอัจฉริยะ เพื่อความปลอดภัยหน้าโรงเรียน
ถนน รย.4036 เฉลิมบูรพาชลทิต อาเภอแกลง จังหวัดระยอง
โครงการซ่อมสร้างถนนผิวทางแอสฟัลท์ติดคอนกรีต โดบวิธี Hot Mix In-Place
Recycling ถนน รย.4036 เฉลิมบูรพาชลทิต อาเภอแกลง จังหวัดระยอง
อาเภอนายายอาม, ท่าใหม่, แหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี
โครงการซ่อมสร้างถนนผิวทางแอสฟัลท์ติดคอนกรีต โดบวิธี Hot Mix In-Place
Recycling ถนน รย.4006 แยกทางหลวงหมายเลข 3143 – บ้านหนองสนม
ตาบลทับมา อาเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง
โครงการซ่อมสร้างถนนผิวทางแอสฟัลท์ติดคอนกรีต โดบวิธี Hot Mix In-Place
Recycling ถนน รย.3004 แยกทางหลวงหมายเลข 344 – บ้านเขาเกวียน
ตาบลกระแสบน อาเภอแกลง จังหวัดระยอง

15.7000
35.0000
30.0000
30.0000

หัวหน้าสานักงานจังหวัดฯ ในฐานะเลขานุการฯ ได้กล่าวเพิ่มเติมว่า คณะกรรมการฯ
ท่านใดมีข้อสอบถามเพิ่มเติมประการใด วันนี้จังหวัดระยองได้เชิญผู้แทนจากหน่วยงานระดับพื้นที่มาร่วมประชุมด้วย
ท่านสามารถสอบถามข้อมูลได้จากหน่วยงานดังกล่าว
ผูแ้ ทน สนจ.รย. ได้แสดงความคิดเห็นดังนี้ เนื่องจากโครงการที่กระทรวง/กรม ได้ส่ง
ข้อมูลมาให้จังหวัดเพื่อนาเสนอ ก.บ.จ. เพื่อทราบและให้ข้อคิดเห็ นนั้น ไม่ได้ระบุแต่ละกิจกรรมว่าจะดาเนินการใน
พื้นที่จังหวัดระยองอย่างไร งบประมาณเท่าใด ส่วนใหญ่จะเป็นรายละเอียดโครงการแบบกว้างๆ จึงขอให้หน่วยงาน
ในระดับพื้นที่ของกระทรวง/กรม ศึกษารายละเอียดและประสานงานกับต้นสังกัด และเตรียมความพร้อมในการ
ดาเนินโครงการต่อไปเมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณลงมาในพื้นที่
มติที่ประชุม : รับทราบตามที่เสนอ

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเพื่อพิจารณา
4.1 การพิจารณาข้อเสนอโครงการภายใต้กรอบนโยบายการฟื้นฟูเศรษฐกิจ
และสังคมของประเทศจังหวัดระยอง ที่ผ่านการพิจารณาของสานักงาน
สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
หัวหน้าสานักงานจังหวัดฯ ในฐานะเลขานุการฯ ได้ชี้แจงทีใ่ นประชุมดังนี้ ตามที่
ก.บ.จ.รย. ในการประชุมครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2563 ได้พิจารณากลั่นกรองให้ความเห็นชอบ
โครงการเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณโครงการภายใต้กรอบนโยบายการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
แผนงาน 3.2 การฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นและชุมชน จานวน 179 โครงการ วงเงินรวม 4,524,359,000 บาท
จังหวัดระยองจึงได้ส่งรายละเอียดโครงการทั้งหมดให้สานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.)
และกระทรวงมหาดไทย พิจารณากลั่นกรองเรียบร้อยแล้วตั้งแต่วันที่ 5 มิถุนายน 2563
เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2563 สศช. เวลา 21.00 น. ได้แจ้งผลการประเมินโครงการ
เบื้องต้นให้ทุกจังหวัดได้รับทราบแล้ว ในส่วนของจังหวัดระยองมีรายละเอียดดังนี้
รายงานการประชุม ก.บ.จ.รย. ครั้งที่ 3/2563
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สรุปงบหน้าโครงการ
ที่
1
2

3

4

5

6

แผนงาน/หน่วยงาน/อปท.
ด้านการเกษตร
สานักงานเกษตรจังหวัดระยอง
รวม
ผลิตภัณฑ์ชมุ ชน
สานักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง
สานักงานเกษตรจังหวัดระยอง
สวนพฤกษศาสตร์ระยอง
รวม
ด้านแหล่งท่องเที่ยว
สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดระยอง
สานักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดระยอง
รวม
ด้านแหล่งน้าชุมชน
โครงการส่งน้าและบารุงรักษาประแสร์
รวม
ด้านโครงสร้างพื้นฐานชุมชน
โครงการชลประทานระยอง
รวม
อื่นๆ
รวมทั้งสิ้น

จานวนโครงการ

งบประมาณรวม (บาท)

2
2

18,072,800
18,072,800

2
2
1
5

3,310,000
1,309,000
1,450,000
6,069,000

1
1
2

4,500,000
19,000,000
23,500,000

1
1

9,500,000
9,500,000

1
1

8,000,000
8,000,000.00
-

11

65,141,800.00

บัญชีรายชื่อโครงการที่ได้รับการประเมินเบื้องต้น
ที่

ชื่อโครงการ

1

เกษตร
โครงการส่งเสริมการปลูกพืชผักสวน
ครัวเพื่อสร้างอาหารปลอดภัยและ
ความมั่นคงทางอาหารจังหวัดระยอง

2

โครงการส่งเสริมการผลิตปุ๋ยเพื่อลด
ต้นทุนการผลิตจังหวัดระยอง

รวม 2 โครงการ วงเงินรวม

วงเงิน (บาท)

กิจกรรมโดยย่อ

8,559,200 1. ส่งเสริมการปลูกพืชผักสวนครัวแก่เกษตรกรจานวน
439 หมู่บ้าน ๆ ละ 30 ครัวเรือน รวม 13,170
ครัวเรือน
2. ส่งเสริมการปลูกผักยกแคร่แก่เกษตรกร 105 ราย
3. ส่งเสริมการเกษตรแม่นยา โรงเรือนปลูกผักอัจฉริยะ
เพื่อลดต้นทุนการผลิต และเพิ่มคุณภาพผลผลิต 120 ราย
9,513,600 1. อบรมส่งเสริมการผลิตปุ๋ยหมักเพื่อฟื้นฟูบารุงดิน ลด
ต้นทุนการผลิต และสร้างความปลอดภัยทางอาหาร
จังหวัดระยอง แก่เกษตรกร จานวน 811 ราย จานวน
16 แหล่ง
2. ส่งเสริมการผลิตปุย๋ สั่งตัดเพื่อลดต้นทุนการผลิต
จังหวัดระยอง จานวน 3 แหล่ง เกษตรกร 146 ราย
18,072,800

รายงานการประชุม ก.บ.จ.รย. ครั้งที่ 3/2563

หน่วยงาน
สานักงาน
เกษตรจังหวัด
ระยอง

สานักงาน
เกษตรจังหวัด
ระยอง
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ที่

ชื่อโครงการ

1

ผลิตภัณฑ์ชมุ ชน
โครงการส่งเสริมการค้าตลาด
ออนไลน์ (online)

2

โครงการมหกรรมเทศกาลอาหารเด่น
จังหวัดระยอง ประจาปี 2564

3

โครงการส่งเสริมการเพิ่มมูลค่าสินค้า
เกษตรจังหวัดระยอง

4

โครงการส่งเสริมการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิตมะพร้าวตลอด
ห่วงโซ่อุปทาน อาเภอบ้านฉาง
จังหวัดระยอง

5

โครงการส่งเสริมการปลูกพืชสมุนไพร
และพืชอาหารปลอดภัย ต้านไวรัสโค
วิด - 19

รวม 5 โครงการ วงเงินรวม

วงเงิน (บาท)

กิจกรรมโดยย่อ

320,000 อบรมผู้ประกอบการธุรกิจ SMEs/กลุ่ม Biz Club/OTOP
เกษตรกร เพื่อพัฒนาศักยภาพเข้ารับการฝึกอบรม
จานวน 2 รุ่นๆ ละ 1 วัน เป้าหมายรวม 80 คน
2,990,000 1. ประสานงานผู้ประกอบการ OTOP SMEs วิสาหกิจ
ชุมชน ร้านอาหาร และผลิตภัณฑ์ในจังหวัดระยอง
จานวน 150 ราย เพื่อจัดงานมหกรรมเทศกาลอาหาร
เด่นจังหวัดระยอง จานวน 1 ครั้ง
2. จัดทาสื่อคู่มือร้านอาหารอร่อย จังหวัดระยอง จานวน
1,000 เล่ม
1,000,000 1. สนับสนุนบรรจุภณ
ั ฑ์เพื่อเพิม่ มูลค่าสินค้าเกษตร
จังหวัดระยอง ออกแบบและจัดทาบรรจุภัณฑ์ผลไม้รวม
จังหวัดระยอง จานวน 1 รูปแบบ ให้แก่เกษตรกรจานวน
63 แหล่ง 1,089 ราย
2. สนับสนุนบรรจุภณ
ั ฑ์ข้าวพร้อมแบบพิมพ์แก่แปลง
ใหญ่ข้าว อาเภอบ้านค่ายจังหวัดระยองจานวน 52 ราย
จานวน 2 รูปแบบ
309,000 1. ส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมะพร้าว
1.1 การป้องกันและกาจัดศัตรูมะพร้าว แก่กลุ่ม
เกษตรกรแปลงใหญ่มะพร้าว อาเภอบ้านฉาง 35 ราย
1.2 ส่งเสริมการผลิตมะพร้าวสับ แก่กลุ่มวิสาหกิจ
ชุมชนแปลงใหญ่มะพร้าวอาเภอบ้านฉาง 35 ราย
2. ส่งเสริมการแปรรูปมะพร้าวเพือ่ เพิ่มมูลค่าผลผลิต
2.1 แปรรูปน้ามันมะพร้าวสกัดเย็นแก่กลุ่มวิสาหกิจ
ชุมชนเพียงพอดี จานวน 10 ราย
2.2 แปรรูปไม้กวาดทางมะพร้าวแก่กลุ่มวิสาหกิจ
ชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรหนองตะเคียน 20 ราย
2.3 แปรรูปเครื่องสาอาง (สบู่/แชมพู/โลชั่น) แก่
เกษตรกรวิสาหกิจชุมชนบ้านเทวินทร์ จานวน 10 ราย
3. ส่งเสริมตลาดโซเชียลให้คาแนะนาในการสร้างตลาด
โซเชียล (FACE BOOK, LINE และอื่น ๆ) เพือ่
ประชาสัมพันธ์สินค้าเพิม่ ช่องทางการตลาด
1,450,000 1. จัดอบรมการมีส่วนร่วมกับผู้แทนเครือข่ายป่าชุมชน
และสภาองค์กรชุมชนรักสุขภาพ ด้านอาหารปลอดภัย
จานวน 3 ครั้ง
2. ส่งเสริมการเพาะขยายพันธุ์และการปลูกพืชสมุนไพร
และพืชอาหาร จานวน 60,000 กล้า
3. ส่งเสริมการปลูกพืชสมุนไพรและพืชอาหาร ให้กับ
เครือข่ายชุมชน จานวน 20 เครือข่าย
4. จัดเตรียมสถานที่จาหน่ายสินค้า รองรับผลิตภัณฑ์การ
เพาะขยายพืชสมุนไพรและพืชอาหาร จานวน 1 แห่ง
6,069,000

รายงานการประชุม ก.บ.จ.รย. ครั้งที่ 3/2563

หน่วยงาน
สานักงาน
พาณิชย์
จังหวัดระยอง
สานักงาน
พาณิชย์
จังหวัดระยอง

สานักงาน
เกษตรจังหวัด
ระยอง

สานักงาน
เกษตรจังหวัด
ระยอง

สวน
พฤกษศาสตร์
ระยอง
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ที่
1
2

ชื่อโครงการ
ท่องเที่ยวชุมชน
โครงการเชื่อมโยงท่องเที่ยวชุมชน
ระยอง ต้องลองของดีที่เมืองระยอง
โครงการส่งเสริมและยกระดับการ
ท่องเที่ยวโดยชุมชนจังหวัดจังหวัด
ระยอง

รวม 2 โครงการ วงเงิน

วงเงิน (บาท)

กิจกรรมโดยย่อ

4,500,000 1. พัฒนาสินค้าชุมชน สู่การสร้างอัตลักษณ์ท้องถิ่น
2. พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวชุมชน ทั้ง 8 อาเภอ
3. เชื่อมโยงเส้นทางการท่องเที่ยวชุมชนของจังหวัดระยอง
19,000,000 1. อบรมพัฒนาบุคลากรเครือข่ายด้านการท่องเที่ยว
ชุมชนเพื่อการสร้างช่องการจาหน่ายสินค้าและบริการ
ของชุมชนทางออนไลน์ (500,000 บาท)
2. ฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรเครือข่ายด้านการท่องเที่ยว
ชุมชนเพื่อยกระดับบริการการท่องเที่ยวชุมชนสู่มาตรฐาน
การท่องเที่ยวไทย เช่น มาตรฐานโฮมสเตย์ มาตรการ
ท่องเที่ยวโดยชุมชน มาตรฐานด้านความปลอดภัยของ
นักท่องเที่ยวที่เข้ามาท่องเที่ยวในชุมชนท่องเที่ยว
(500,000 บาท)
3. อบรมให้ความรู้บุคลากรด้านการท่องเที่ยวในชุมชนใน
การสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศกับการจัดการท่องเที่ยวโดย
ชุมชน (500,000 บาท)
4. จัดงานฟื้นฟูการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ เพื่อกระตุ้น
เศรษฐกิจฐานราก จังหวัดระยอง ส่งเสริมการท่องเที่ยว
โดยชุมชน เพือ่ นาเสนอศักยภาพการท่องเที่ยวผ่านสื่อทุก
ช่องทาง (3,000,000 บาท)
5. จัดงานส่งเสริมการท่องเที่ยวเพือ่ สร้างมูลค่าเพิ่ม
ทางการท่องเที่ยวโดยชุมชนจังหวัดระยอง
Familiarization (FAM Trip) นาผู้ประกอบการด้านการ
ท่องเที่ยวจากภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันตก และ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เดินทางมาสารวจเส้นทางการ
ท่องเที่ยวในจังหวัดระยอง (3,000,000 บาท)
6. จัดงานส่งเสริมขายสินค้าการท่องเที่ยวโดยชุมชน
จังหวัดระยอง (Road Show) โดยนาชุมชนท่องเที่ยวของ
จังหวัดระยอง ไปนาเสนอสินค้าทางการท่องเที่ยวโดย
ชุมชน เพื่อสร้างการรับรู้สผู่ ู้ประกอบการด้านการ
ท่องเที่ยวในพื้นที่กลุ่มคุณภาพในกรุงเทพมหานคร
นครราชสีมา (5,000,000 บาท)
7. จัดงานส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนเพื่อการ
ท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน วิเคราะห์อัตลักษณ์ท่องเที่ยวชุมชน
พัฒนารูปแบบกิจกรรมการท่องเทีย่ วเพื่อรองรับกลุ่ม
ท่องเที่ยวคุณภาพ/ผู้มีกาลังซื้อ โดยนาสื่อมวลชนลงพื้นที่
เพื่อสร้างประสบการณ์และประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว
(3,000,000 บาท)
8. จัดงานส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนจังหวัดระยอง
นาเสนอการท่องเที่ยวชุมชนในจังหวัดระยอง ในภาพของ
การจัดงานส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก และส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวจังหวัดระยอง โดยการนาเสนอจุดเด่นของการ
ท่องเที่ยวชุมชนแต่ละแห่ง (3,500,000 บาท)
23,500,000

รายงานการประชุม ก.บ.จ.รย. ครั้งที่ 3/2563

หน่วยงาน
สานักงาน
พัฒนาชุมชน
จังหวัดระยอง
สานักงานการ
ท่องเที่ยวและ
กีฬาจังหวัด
ระยอง
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ที่

ชื่อโครงการ

1

แหล่งน้าชุมชน
โครงการขุดแหล่งน้าในพื้นที่อ่างเก็บ
น้าประแสร์ จุดที่ 2

1

วงเงิน (บาท)

รวม 1 โครงการ วงเงินรวม
โครงสร้างพื้นฐานชุมชน
โครงการซ่อมแซมคลองส่งน้าคลองใหญ่

รวม 1 โครงการ วงเงินรวม
อื่นๆ
รวมทั้งสิ้น 11 โครงการ วงเงินรวม

กิจกรรมโดยย่อ

หน่วยงาน

9,500,000 ขุดแหล่งน้าในพื้นที่อ่างเก็บน้าประแสร์ กว้าง 150 เมตร โครงการส่งน้า
ยาว 340 เมตร ลึก 5 เมตร ความจุประมาณ
และบารุงรักษา
200,000 ลูกบาศก์เมตร
ประแสร์
9,500,000
8,000,000 1. ก่อสร้างดาดคอนกรีต ความยาวไม่น้อยกว่า 300 เมตร โครงการ
2. ถมบดอัดถนนคันคลองผิวทางลูกรัง ความยาวไม่น้อย ชลประทาน
กว่า 15 กิโลเมตร
ระยอง
8,000,000
65,141,800

ผู้แทน สนจ.รย. ได้แจ้งข้อมูลเพิ่มเติม ดังนี้
1. ผลการพิจารณาข้างต้น สภาพัฒน์ได้ส่งผลการพิจารณามาเฉพาะโครงการที่
ส่วนราชการ/หน่วยงาน เสนอส่วนโครงการของ อปท. แจ้งให้ดาเนินการทบทวนและพิจารณาจัดลาดับใหม่อีกครั้ง
แล้วให้ส่งให้สภาพัฒน์ภายในวันที่ 22 มิ.ย. 63
2. จังหวัดระยองเสนอโครงการทั้งสิ้น 179 โครงการ วงเงินรวม 4,524.3590
ล้านบาท แยกเป็น (1) โครงการของส่วนราชการ/หน่วยงาน จานวน 36 โครงการ วงเงินรวม 436.5670 ล้านบาท
และ (2)ฉ โครงการของ อปท. จานวน 143 โครงการ วงเงินรวม 4,087.7915 ล้านบาท
3. จังหวัดระยองได้รับการพิจารณา จานวน 11 โครงการ วงเงินรวม 65.1410
ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 1.44 ของวงเงินทั้งหมดที่เสนอ (4,524.3590 ล้านบาท) และคิดเป็นร้อยละ 14.92
ของวงเงินที่เสนอเฉพาะส่วนราชการ/หน่วยงาน (436.5670 ล้านบาท)
สาหรับการประชุมในวันนี้ กระทรวงมหาดไทยกาหนดให้ ก.บ.จ. พิจารณารายละเอียด
แบบฟอร์มโครงการฉบับเต็ม (แบบฟอร์ม 1 และ 2) แต่เนื่องด้วยสภาพัฒน์ได้แจ้งข้อมูลให้ทุกจังหวัดเมื่อวันศุกร์ที่
12 มิถุนายน 2563 ทาให้หน่วยงานมีเวลาจัดทาโครงการค่อนข้างจากัด หากรีบเร่งอาจทาให้ขาดตกบกพร่องได้
จึงขออนุมัติในหลักการที่ประชุม ก.บ.จ. ขอให้หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการจัดส่งข้อมูลรายละเอียดแบบฟอร์ม
ให้สานักงานจังหวัดระยอง เพื่อตรวจสอบอีกครั้งก่อนส่งให้ต้นสังกัดต่อไป
หัวหน้าสานักงานจังหวัดฯ ในฐานะเลขานุการฯ ได้แจ้งข้อมูลเพิ่มเติมที่ประชุม
ดังนี้ ตามกาหนดการดาเนินงานข้างต้น หน่วยงานจะต้องจัดส่งข้อมูลทั้งหมดให้หน่วยงานต้นสังกัด ภายในวันที่
18 มิถุนายน 2563 ดังนั้น จึงขอให้หน่วยงานเร่งดาเนินการ และที่สาคัญจะต้องประสานงานกับต้นสังกัดด้วย
เพราะบางกรมให้ส่งก่อนวันที่ 18 มิถุนายน 2563
มติที่ประชุม : เห็นชอบในหลักการให้ฝ่ายเลขานุการฯ ไปดาเนินการตามที่เสนอ
ท้องถิ่นจังหวัดระยอง : ได้นาเสนอดังนี้ เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2563 สภาพัฒน์
ได้มีหนังสือแจ้งให้ทุกจังหวัด ดังนี้ เนื่องจากโครงการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จังหวัดจัดส่งมีจานวนมาก
คณะอนุกรรมการเพื่อทาหน้าที่พิจารณากลั่นกรองฯ (แผนงาน/โครงการกลุ่มที่ ๓) มีมติให้จังหวัดดาเนินการทบทวน
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และพิจารณาจัดลาดับความสาคัญของโครงการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกประเภทให้เป็นบัญชีชุด เดียวกัน
โดยจัดทาเป็นข้อเสนอโครงการเบื้องต้น (Project Brief) พร้อมบัญชีสรุปโครงการ ตามแบบฟอร์มที่กาหนด และให้
จัดส่งข้อมูลดังกล่าว ภายในวันที่ ๒๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓
จากแนวทางดังกล่าว สนง.สถจ.รย. จึงได้ดาเนินการพิจารณาจัดลาดับความสาคัญ
ของโครงการที่ อปท. เสนอใหม่อีกครั้ง โดยเป็นโครงการที่มีความพร้อม ตอบสนองต่อวัตถุประสงค์ตามแผนงาน 3.2
โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบ 1 ในการนี้ จึงขอให้ ก.บ.จ.รย. ทุกท่านโปรดพิจารณาให้ข้อเสนอแนะต่อไป
คุณมนตรี ผู้แทน อบจ.ระยอง ได้นาเสนอต่อที่ประชุมดังนี้ เนื่องจากการจัดลาดับ
ความสาคัญของโครงการเป็นเรื่องที่สาคัญ ทุกโครงการควรที่จะต้องมีความพร้อม ดังนั้นจึงขอให้ดาเนินการดังนี้
(1) ขอให้แยกประเภทของโครงการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทัง้ หมด 143
โครงการ ออกเป็นกลุ่มแต่ละด้าน แล้วนาแต่ละด้านก็เรียงลาดับอีกครั้ง แล้วต้องคานึงถึงขนาดของโครงการตาม
งบประมาณด้วย เพื่อให้สามารถตอบโจทย์ความต้องการของพื้นที่และง่ายต่อการพิจารณาต่อไป
(2) ขอให้คณะกรรมการฯ พิจารณาทบทวนและตรวจสอบความพร้อมของโครงการ
แต่ละโครงการใหม่อีกครั้งด้วย ว่ามีความพร้อมจริงหรือไม่ บางโครงการเป็นโครงการขนาดใหญ่แต่มีความพร้อม
ดาเนินการ เพื่อไม่ให้เสียโอกาสในการเสนอของบประมาณ
คุณสุรศักดิ์ ผู้แทนภาคประชาชน ได้ให้ความเห็นดังนี้ ทุกโครงการที่เสนอควรจะต้อง
มีความพร้อมและเป็นประโยชน์ต่อประชาชนในพื้นที่
ผู้แทน สนจ.รย. ได้นาเสนอต่อที่ประชุมดังนี้ แนวทางในตอนนี้ขอเสนอให้ ก.บ.จ.รย.
พิจารณาแนวทางดังนี้
(1) ให้นาโครงการของ อปท. ทั้งหมดไปเข้าที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรอง
โครงการภายใต้กรอบนโยบายการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ จังหวัดระยอง เพื่อพิจารณาความพร้อม
และจัดลาดับใหม่อีกครั้ง
(2) ขออนุมัติในหลักการที่ประชุมฯ ให้สานักงานจังหวัดระยองและสานักงานส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่นจังหวัดระยองร่วมกันพิจารณาตรวจสอบความพร้อมและจัดลาดับความสาคัญโครงการใหม่ต่อไป
ประธานที่ประชุมฯ นาเสนอดังนี้ เนื่องจากทุกโครงการที่จังหวัดระยองได้นาเสนอ
ผ่านการตรวจสอบและยืนยันความพร้อมจากหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการแล้วตั้งแต่ ที่ประชุมคณะกรรมการ
พิจารณากลั่นกรองฯ และ ก.บ.จ.รย. เมื่อครั้งที่ผ่านมา ดังนั้น ขอให้สานักงานจังหวัดระยองและสานักงานส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่นจังหวัดระยองร่วมกันพิจารณาอีกครั้ง
มติที่ประชุม : เห็นชอบในหลักการให้ฝ่ายเลขานุการฯ ไปดาเนินการตามที่เสนอ

4.2 การพิจารณาแผนงานโครงการเพื่อบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์
ภัยแล้ง (เพิม่ เติม) (สทนช.)
หัวหน้าสานักงานจังหวัดฯ ในฐานะเลขานุการฯ ได้แจ้งข้อมูล ดังนี้ ด้วยเมื่อประมาณ
เดือนเมษายน 2563 ที่ผ่านมา กระทรวงมหาดไทยและ สทนช. ได้แจ้งให้จังหวัดสารวจพื้นที่ที่ประสบปัญหาภัยแล้ง
หรือเป็นพื้นที่เสี่ยงประสบปัญหาภัยแล้งในจังหวัด แล้วรวบรวบแผนงานโครงการที่มีความพร้อมสามารถดาเนินการ
ได้ทันที จังหวัดระยองจึงได้แจ้งให้หน่วยงานเสนอแผนงานโครงการที่เกี่ยวข้อง และได้แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณา
กลั่นกรองแผนงานฯ ขึ้นมาเพื่อพิจารณากลั่นกรองแผนงานโครงการที่หน่วยงานเสนอ ทั้งนี้ คณะกรรมการฯ ได้พิจารณา
ให้ความเห็นชอบทั้งสิ้น จานวน 180 โครงการ วงเงินรวม 167,621,503.79 บาท และจังหวัดระยองได้เสนอ
ให้กระทรวงมหาดไทยพิจารณาเรียบร้อยแล้ว
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เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2563 กระทรวงมหาดไทยได้มีหนังสือแจ้งว่า ได้รับแจ้งจาก
สทนช. ว่า เพื่อมิให้การพิจารณาแผนงานโครงการด้านบริหารจัดการทรัพยากรน้าเกิดความซ้าซ้อน และสอดคล้อง
กับแนวทางการเสนอขออนุมัติโครงการตามพระราชกาหนดฯ จึงขอให้กระทรวงมหาดไทยรับเรื่องกลับไปพิจารณา
และเสนอขออนุมัติตามขั้นตอนของ สศช. ต่อไป จึงให้จังหวัดนาแผนงานโครงการดังกล่าวเสนอ ก.บ.จ. เพื่อตรวจสอบ
ความพร้อม ความซ้าซ้อน และหน่วยงานรับผิดชอบแผนงานโครงการให้ถูกต้อง ครบถ้วน และสมบูรณ์ พร้อมทั้งให้
ยืนยันข้อมูลแผนงานโครงการที่มีความประสงค์ขอรับสนับสนุนงบประมาณกลับมาให้กระทรวงมหาดไทย ภายใน
วันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๕.00 น. เพื่อรวบรวมเสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพิจารณาให้
ความเห็นชอบ ทั้งนี้ ด้วยระยะเวลาที่ค่อนข้างจากัดจังหวัดระยองจึงได้มีหนังสือแจ้งให้หน่วยงานที่เสนอโครงการ
สารวจและยืนยันความพร้อม ส่งให้จังหวัดทราบภายในวันที่ 12 มิถุนายน 2563 เวลา 13.00 น. และได้ส่งข้อมูล
ให้กระทรวงมหาดไทยทราบตามกาหนดเวลาแล้ว ในวันนี้ จึงได้นาบัญชีโครงการดังกล่าวมาเพื่อให้ ก.บ.จ.รย. พิจารณา
ให้ความเห็นชอบ ซึ่งคณะกรรมการฯ สามารถให้ข้อเสนอแนะ หรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมได้ และจังหวัดระยอง
จะรวบรวมแจ้งกระทรวงมหาดไทยอีกครั้ง บัญชีโครงการตามเอกสารแนบ 2
ผู้แทน สนจ.รย. ได้นาเสนอต่อที่ประชุมดังนี้ เนื่องจากระยะเวลาที่ มท. ให้จังหวัด
ดาเนินการยืนยันความพร้อมของโครงการมีน้อย บางหน่วยงานรีบสารวจและอาจจะตกหล่นไปบ้าง ดังนั้น จะขอ
อนุมัติในหลักการที่ประชุมให้ฝ่ายเลขานุการฯ ไปพิจารณาตรวจสอบโครงการอีกครั้ง และจะส่งข้อมูล มท. ต่อไป
มติที่ประชุม : เห็นชอบบัญชีโครงการตามที่นาเสนอ และอนุมัติในหลักการให้ ฝ่าย
เลขานุการฯ ไปพิจารณาตรวจสอบอีกครั้ง

4.3 การใช้เงินเหลือจ่ายโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2563 มาดาเนินโครงการใหม่ (งบจังหวัด) ครั้งที่ 2

หัวหน้าสานักงานจังหวัดฯ ในฐานะเลขานุการฯ ได้ชี้แจงที่ต่อประชุมดังนี้ จากการ
ประชุมครั้งที่ผ่านมา ก.บ.จ.รย. ได้พิจารณาเห็นชอบให้นาวงเงินเหลือจ่ายไปดาเนินโครงการสารองตามแผนฯ แล้ว
จานวน 6 กิจกรรม วงเงินรวม 12,326,300 บาท ฝ่ายเลขานุการได้สารวจเพิ่มเติม พบว่า หน่วยงานได้แจ้งวงเงิน
เหลือจ่ายเพิ่มเติม รวมแล้วจานวน 5,978,700 บาท ซึ่งสามารถนามาจัดสรรเพื่อดาเนินโครงการอื่นได้ เพื่อแก้ไข
ปัญหาความเดือดร้อนเร่งด่วนของประชาชนในระดับพื้นที่ และเพื่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดระยอง
ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพด้วย ซึ่งเป็นอานาจการพิจารณาของ ก.บ.จ.
ระเบียบ/กฎหมาย/ประกาศที่เกี่ยวข้อง
1. มติคณะกรรมการบูรณาการนโยบายพัฒนาภาค (ก.บ.ภ.) ในการประชุมครั้งที่
2/2562 เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2562 กาหนดหลักเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 สรุปสาระสาคัญ ดังนี้
กรณีที่จังหวัดและกลุ่มจังหวัดมีความประสงค์โอนเปลี่ยนแปลงโครงการ ทั้งกรณี
งบประมาณปกติและงบประมาณเหลือจ่าย ให้ดาเนินการได้เฉพาะกรณีดังต่อไปนี้
1) ให้ดาเนินโครงการสารองที่อยู่ในแผนปฏิบัติราชการประจาปี (Y2) ก่อน ทั้งนี้
สามารถดาเนินกิจกรรมบางส่วนของโครงการสารองที่อยู่ในแผนปฏิบัติราชการประจาปี (Y2) เท่าที่มีงบประมาณอยู่ได้
ส่วนกิจกรรมที่เหลือของโครงการสามารถนาไปดาเนินการในปีถัดไป โดยให้ประสานงานหารือกับสานักงบประมาณ
ก่อนดาเนินการ
2) การขอโอนเปลี่ยนแปลงโครงการสามารถนาไปขยายผลโครงการที่ดาเนินการ
แล้วเสร็จเพื่อเพิ่มเติมเป้าหมายโครงการเดิมให้บรรลุผลสัมฤทธิ์มากยิ่งขึ้นได้
ทั้งนี้ การโอนเปลี่ยนแปลงข้างต้น ให้เป็นอานาจของ ก.บ.จ. หรือ ก.บ.ก. พิจารณาให้
ความเห็นชอบ โดยให้รายงานการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้ อ.ก.บ.ภ. ที่กากับดูแลภาค ทราบภายใน 15 วัน นับแต่วัน
สิ้นไตรมาสที่ได้รับอนุมัติให้เปลี่ยนแปลงโครงการ
รายงานการประชุม ก.บ.จ.รย. ครั้งที่ 3/2563
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กรณีที่ดาเนินโครงการสารองที่อยู่ในแผนปฏิบัติราชการประจาปี (Y2) ทั้งหมดแล้ว
จึงจะสามารถขอโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่าย ทั้งกรณีงบประมาณปกติและงบประมาณเหลือจ่าย ไปดาเนิน
โครงการใหม่ที่ไม่อยู่ในแผนปฏิบัติราชการฯ โดยให้เสนอขอความเห็นชอบจากประธาน อ.ก.บ.ภ. ที่กากับดูแลภาค
โดยการขอโอนเปลี่ยนแปลงโครงการฯ ข้างต้น ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดหรือหัวหน้า
กลุ่มจังหวัด นาเสนอเพื่อขอความเห็นชอบจาก ก.บ.จ. หรือ ก.บ.ก. แล้วแต่กรณี เมื่อ ก.บ.จ. หรือ ก.บ.ก. ให้ความ
เห็นชอบในการปรับแผนปฏิบัติราชการประจาปีฯ แผนพัฒนาจังหวัดหรือกลุ่มจังหวัด พร้อมทั้งเห็นชอบการโอน
เปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายของจังหวัดหรือกลุ่มจังหวัดแล้ว ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดหรือหัวหน้ากลุ่มจังหวัด
จัดส่งคาขอโอนเปลี่ยนแปลงโครงการมายังฝ่ายเลขานุการ ก.บ.ภ. เพื่อพิจารณากลั่นกรอง และเสนอขอความเห็นชอบ
จากประธาน อ.ก.บ.ภ. ที่กากับดูแลภาคต่อไป
2. ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2562
ข้อ 22 การใช้งบประมาณรายจ่าย การโอนงบประมาณรายจ่าย การโอนเงินจัดสรร
หรือการเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรร ต้องเป็นไปเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายตามที่กาหนดไว้ในแผนการ
ปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ หน่วยรับงบประมาณต้องดาเนินการด้วยความโปร่งใส คุ้มค่าและประหยัด
และคานึงถึงประโยชน์ที่ได้รับ ผลสัมฤทธิ์และประสิทธิภาพในการดาเนินการด้วย
ข้อ 25 กรณีที่หน่วยรับงบประมาณมีความจาเป็นต้องโอนงบประมาณรายจ่าย
โอนเงินจัดสรรหรือเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรร ให้ดาเนินการเพื่อแก้ไขปัญหาการปฏิบัติงาน เพิ่มประสิทธิภาพการ
ให้บริการ... ต้องแสดงเหตุผลความจาเป็นหรือความเหมาะสมได้ โดยคานึงถึงประโยชน์ต่อประชาชน ความประหยัด
ความคุม้ ค่า... รวมทั้ง สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บท แผนปฏิรูปประเทศ...
3. หลักเกณฑ์ว่าด้วยการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย การโอนเงินจัดสรรหรือการ
เปลี่ยนแปลงเงินจัดสรร พ.ศ. 2562 ข้อ 8 กรณีมีความจาเป็นเพื่อจัดทาผลผลิตหรือโครงการให้บรรลุเป้าหมาย
ตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ หัวหน้าหน่วยรับงบประมาณอาจโอนเงินจัดสรรหรือเปลี่ยนแปลง
เงินจัดสรร ภายใต้แผนงาน ผลผลิต หรือโครงการเดียวกันได้ โดยไม่ต้องขออนุมัติจากสานักงบประมาณ... ดังนี้
(1) ต้องมิใช่การโอนเงินจัดสรร หรือเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรร จากรายจ่ายในงบ
บุคลากร รายการค่าครุภัณฑ์ที่มีวงเงินต่อหน่วยตั้งแต่หนึ่งล้านบาทขึ้นไป รายการค่าที่ดิน รายการสิ่งก่อสร้าง ที่มี
วงเงินต่อหน่วยตั้งแต่สิบล้านบาทขึ้นไป....
(2) ต้องไม่นาไปกาหนดเป็นอัตราบุคลากรใหม่ รายการค่าจัดหาครุภัณฑ์ยานพาหนะ
รายการค่าครุภัณฑ์ที่มีวงเงินต่อหน่วยตั้งแต่หนึ่งล้านบาทขึ้นไป รายการค่าที่ดิน รายการสิ่งก่อสร้าง ที่มีวงเงินต่อหน่วย
ตั้งแต่สิบล้านบาทขึ้นไป....
กรณีมีเงินจัดสรรเหลือจ่ายจากการดาเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์ หรือจากการ
จัดซื้อจัดจ้างแล้ว หัวหน้าหน่วยรับงบประมาณอาจโอนเงิ นจัดสรรหรือเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรดังกล่าว ไปใช้จ่าย
เป็นรายจ่ายใดๆ ภายใต้แผนงานผลผลิตหรือโครงการเดียวกันได้ โดยไม่ต้องขออนุมัติจากสานักงบประมาณ
4. พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๖ การควบคุมงบประมาณ
มาตรา ๔๓ การขอเบิกเงินจากคลังตามงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณใด ให้กระทาได้แต่เฉพาะภายใน
ปีงบประมาณนั้น ในกรณีที่ไม่สามารถเบิกเงินจากคลังได้ภายในปีงบประมาณ ให้ขยายเวลาขอเบิกเงินจากคลังได้
เฉพาะในกรณีที่หน่วยรับงบประมาณได้ก่อหนี้ผูกพันไว้ก่อนสิ้นปีงบประมาณ และได้มีการกันเงินไว้ตามระเบียบ
เกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินจากคลังแล้ว…
สาหรับข้อมูล ณ วันที่ 15 มิถุนายน 2563 จังหวัดมีวงเงินส่งคืนและเหลือจ่ายรวม
ทั้งสิ้น 5,978,700 บาท ฝ่ายเลขานุการฯ จึงได้พิจารณาคัดเลือกโครงการเพื่อใช้วงเงินดังกล่าว จานวน 6 โครงการ
6 กิจกรรม วงเงินรวม 5,978,700 บาท
รายงานการประชุม ก.บ.จ.รย. ครั้งที่ 3/2563
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ที่

กิจกรรม

1 ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ OTOP
สู่อัตลักษณ์จังหวัดระยอง
(OTOP To 4DNA)

รายละเอียดกิจกรรม

หน่วย
ดาเนินการ

6 กิจกรรม
1. ส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วม “ส่งเสริมภูมิปญ
ั ญา
สานักงานพัฒนา
ท้องถิ่น สู่อัตลักษณ์ชุมชน”
ชุมชนจังหวัด
2. ออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญา สู่ผลิตภัณฑ์อัต ระยอง
ลักษณ์ สร้างคุณค่า จานวน 40 ผลิตภัณฑ์ ๆ ละ
100,000 บาท โดยใช้อัตลักษณ์ 4DNA ของจังหวัดระยอง
มาประยุกต์ในการออกแบบ
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งบประมาณ
(บาท)
22,678,400
6,300,000
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วงเงินเหลือจ่าย
5,978,700 บาท
วงเงินเสนอ
ข้อเสนอ/หมายเหตุ
(บาท)
5,960,000
1,000,000 เสนอทาในกิจกรรมที่ 2 พัฒนาผลิตภัณฑ์ แต่ขอ
ปรับลดจาก 40 ผลิตภัณฑ์ เหลือเพียง 10
ผลิตภัณฑ์ ในวงเงิน 1 ล้านบาท
เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้า OTOP ที่มี
ศักยภาพของจังหวัดระยอง ได้แก่
- ชาหญ้าหวาน (อ.เมืองระยอง)
- ทุเรียนทอดกรอบ (อ.เมืองระยอง)
- ผลิตภัณฑ์กระจูด (อ.แกลง)
- ซอสราดปลาทอด น้าปลาตราดอก
บุนนาค (อ.แกลง)
- ข้าว กข 43/ข้าวไรซ์เบอรี่ (อ.บ้านค่าย)
- ผ้าใยสับปะรด (อ.ปลวกแดง)
- ผ้าหมักโคลน (อ.บ้านฉาง)
- ทุเรียนทอด (อ.วังจันทร์)
- ขนุนทอดอบกรอบ (อ.เขาชะเมา)
- เครื่องหนัง (อ.นิคมพัฒนา)

หน่วย
ดาเนินการ
2 พัฒนาพื้นที่ชุ่มน้าระดับชาติ 1. เพาะขยายพันธุ์ไม้ท้องถิ่น จานวนไม่น้อยกว่า 80,000 กล้า สานักงาน
(บึงสานักใหญ่) เพื่อการ
2. ปรับปรุงและพัฒนาเส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติทางบก ทรัพยากรธรรม
ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
ภายในพื้นที่เกาะ ระยะทาง 2 กม. และสะพานความยาว
ชาติและ
90 ม.
สิ่งแวดล้อม
3. ปรับปรุงและพัฒนาเส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติทางน้า จังหวัดระยอง/
ระยะทาง 3 กิโลเมตร
สวน
4. ปรับปรุงและพัฒนาฐานการเรียนรู้พื้นที่ชุ่มน้า 10 ฐาน พฤกษศาสตร์
5. ปรับปรุงภูมิทัศน์พัฒนาพื้นที่จดุ บริการผู้มาเยี่ยมชมสวนฯ ระยอง
จานวน 5 จุด
6. ให้บริการนาชมทัศนศึกษาผ่านกิจกรรมการเรียนรู้
7. ปลูกป่าฟื้นฟูระบบนิเวศพื้นที่ชมุ่ น้า ไม่ต่ากว่า 1,000
ต้น
3 ส่งเสริมสนับสนุนการคัด
1. ประชาสัมพันธ์ด้านการจัดการขยะมูลฝอยและการคัด
สานักงาน
แยกขยะมูลฝอย จังหวัด
แยกขยะมูลฝอยที่ต้นทาง จัดทาแผ่นพับประชาสัมพันธ์การ ทรัพยากรธรรม
ระยอง
จัดการขยะมูลฝอยชุมชน
ชาติและ
2. ส่งเสริมการจัดการขยะในชุมชนและโรงเรียน โดยการ
สิ่งแวดล้อม
อบรมเชิงปฏิบัติการเน้นสร้างความรู้เรื่องการจัดการขยะและ จังหวัดระยอง
การคัดแยกเพื่อเพิ่มมูลค่า วิธีการและขั้นตอนการจัดตั้ง
ธนาคารขยะ/ตลาดนัด/ร้านศูนย์บาท การใช้ประโยชน์จาก
ขยะอินทรีย์และขยะประเภทอื่นๆ
3. สนับสนุนวัสดุ อุปกรณ์ให้กับโรงเรียนต้นแบบและชุมชน
ต้นแบบในการจัดการขยะมูลฝอย และประกวดโรงเรียน
และชุมชน ปลอดขยะ
5. กิจกรรมค่ายเยาวชนรักษ์สิ่งแวดล้อม จานวน 2 รุ่นๆ ละ
45 คน รวมเป็น 90 คน
ที่

กิจกรรม
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งบประมาณ
(บาท)
3,000,000

2,364,000
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วงเงินเหลือจ่าย
5,978,700 บาท
วงเงินเสนอ
ข้อเสนอ/หมายเหตุ
(บาท)
800,000 เสนอทาในกิจกรรมที่ 1 ขยายพันธุ์ไม้ท้องถิ่น
80,000 กล้า เพื่อส่งเสริมและอนุรักษ์พันธุ์พืช
ท้องถิ่น นามาจากแจกจ่ายให้ประชาชนในการ
ปลูกในสถานที่ต่างๆ พันธุ์ไม้ได้แก่ ไม่ต่ากว่า 20
ชนิด ดังนี้ มะม่วงป่า, กฤษณา, กันเกรา, ยางนา,
เสม็ดขาว, เสม็ดแดง, ประดู่ป่า, ตะเคียนทอง,
มะค่าโมง, สะตือ, กฤษณา, ยางเหียง, กระบก,
มะค่าโมง, อะราง, กระทึง, กะพ้อ, แคนา,
ชะมวง, มะฮอกกานี, สะเดา, กระโดน, มะค่าแต้
, มะม่วงหิมพานต์, มะหาด, มะหวด, มะพอก,
สาโรง, หว้า, พะยูง, พะยอม, เค็ด, กระพี,้ ยาง
กราด, ไผ่, ขนุนป่า
560,000 เสนอทาในกิจกรรมที่ 2 ส่งเสริมการจัดการขยะ
ในชุมชนและโรงเรียนฯ ซึ่งจะช่วยส่งเสริมและ
สร้างจิตสานึกให้แก่นักเรียน เยาวชน และ
ประชาชน ในการบริหารจัดการขยะ

ที่

กิจกรรม

รายละเอียดกิจกรรม

4 รณรงค์สร้างวินัย ใส่ใจการ
จัดการขยะ จังหวัดระยอง

1. ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างพลังเครือข่ายเยาวชน
และเครือข่ายประชาชน ในการจัดการขยะตั้งแต่ต้นทาง 2
ครั้งๆ ละ 100 คน รวม 200 คน
2. ประกวดสถานประกอบการดีเด่น ด้านการจัดการ
สิ่งแวดล้อมในพื้นที่เกาะเสม็ด จังหวัดระยอง
3. ประชาสัมพันธ์การลดการใช้บรรจุภณ
ั ฑ์ฟุ่มเฟือย การคัด
แยกขยะและลดการทิ้งขยะในสถานที่ท่องเที่ยวและที่
สาธารณะ
5 ส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพ 1) อบรมพัฒนาการดาเนินงานตาบลพัฒนาการเด็กดีเริ่มที่
ประชาชน 5 กลุ่มวัย
นมแม่ สาหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งในจังหวัด
จังหวัดระยอง
ระยอง
2) อบรมพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่แกนนาสุขภาพด้านการ
ใช้ทักษะสมองส่วนหน้า (EF) เพื่อยกระดับการดาเนินงาน
ส่งเสริมสุขภาพกลุม่ สตรีและเด็กปฐมวัย (0-5 ปี)
3) ส่งเสริมสุขภาพประชาชนจังหวัดระยองเชิงรุก
4) จัดกิจกรรมมหกรรมส่งเสริมสุขภาพประชาชน 5 กลุ่มวัย
เพื่อระยองผาสุก
6 ก่อสร้างปรับปรุงถนน
ก่อสร้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 6 เมตร
คอนกรีตเสริมเหล็ก
ยาว 1,000 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่
สายเขาเงาะออกคลองมะงั่ว น้อยกว่า 6,000 ตารางเมตร สายเขาเงาะออกคลองมะงั่ว
หมู่ที่ 2,4 ตาบลห้วยทับ
หมู่ที่ 2,4 ตาบลห้วยทับมอญ อาเภอเขาชะเมา จังหวัด
มอญ อาเภอเขาชะเมา
ระยอง
จังหวัดระยอง

วงเงินเหลือจ่าย
5,978,700 บาท
วงเงินเสนอ
ข้อเสนอ/หมายเหตุ
(บาท)
1,000,000 เสนอทาในกิจกรรมที่ 2 และ 3 เพือ่
ประชาสัมพันธ์ให้ความรูด้ ้านการจัดการ
สิ่งแวดล้อมและขยะมูลฝอย รวมทั้ง ส่งเสริม
สถานการประกอบการบนเกาะเสม็ดภายหลัง
สถานการณ์โควิด 19

หน่วย
ดาเนินการ
สานักงาน
ทรัพยากรธรรม
ชาติและ
สิ่งแวดล้อม
จังหวัดระยอง

งบประมาณ
(บาท)
5,014,400

สานักงาน
สาธารณสุข
จังหวัดระยอง

1,000,000

200,000 เสนอทาในกิจกรรมที่ 2 อบรมศักยภาพ
เจ้าหน้าที่แกนนาฯ จานวน 1 วัน เป้าหมาย
จานวน 70 คน (1 รุ่น) เพื่อพัฒนาศักยภาพ
แกนนาให้มีความรู้ พร้อมรับมือกับสถานการณ์
โรคที่จะเกิดขึ้น

อาเภอเขาชะเมา

5,000,000

2,400,000 เสนอปรับลดวงเงินและปรับลดระยะทางเหลือ
570 เมตร พืน้ ที่จราจรไม่น้อยกว่า 3,420
ตารางเมตร ส่วนระยะทางที่เหลือใช้งบของ
อปท.ดาเนินการ เพื่อแก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่

มติที่ประชุม : เห็นชอบการใช้วงเงินส่งคืนและเหลือจ่ายตามที่ฝ่ายเลขานุการนาเสนอ และให้ตรวจสอบความพร้อมโครงการ รวมทั้งดาเนินการให้เป็นไป
ตามระเบียบต่อไป
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ระเบียบวาระที่ 4 เรื่อง อื่นๆ
ฝ่ายเลขานุการฯ ได้เสนอที่ประชุมดังนี้ ที่ทาการปกครองจังหวัดระยอง โดยป้องกันจังหวัดฯ
แจ้งว่า ได้จัดทา (ร่าง) ประกาศจังหวัดระยอง เรื่อง การพิจารณาพื้นที่เป้าหมายการพัฒนาเพื่อเสริมความมั่นคง เพื่อให้
เป็นไปตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัฒนาเพื่อเสริมความมั่นคงของชาติ พ.ศ. 2558 และแผนการ
พัฒนาพื้นที่เพื่อเสริมความมั่นคงของชาติ (พ.ศ. 2561 – 2565) และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง คณะอนุกรรมการ
การจัดทาแผนงานด้านความมั่นคงจังหวัดระยอง ได้ดาเนินการสารวจ วิ เคราะห์ และพิจารณาพื้นที่เป้าหมายแล้ว
รายละเอียดตามเอกสารแนบ 3 ในการนี้ จึงขอให้ ก.บ.จ.รย. พิจารณาให้ความเห็นชอบ โดยในขั้นตอนต่อไป หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องจะได้เสนอแผนงานโครงการเพื่อแก้ปัญหาในประเด็นและพื้นที่ตามร่างประกาศ และเสนอเพื่อเข้าบรรจุ
ในแผนพัฒนาจังหวัดต่อไป
ประธานที่ประชุมฯ ได้สอบถามดังนี้ การคัดเลือกและกาหนดประเด็น รวมทั้ง การคัดเลือก
พื้นที่เป้าหมายมีหลักเกณฑ์อย่างไร ทาไมบางประเด็นมีแค่หมู่บ้านเดียว
ฝ่ายเลขานุการฯ ได้ชี้แจงที่ประชุมดังนี้ การคัดเลือกประเด็น และการคัดเลือกพื้นที่เป้าหมาย
เกิดจากกระบวนการประชุมของคณะอนุกรรมการการจัดทาแผนงานด้านความมั่นคงจังหวัดระยอง ที่ได้เชิญผู้แทน
จากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องมาร่วมประชุม และร่วมกันระดมสมองกาหนดประเด็นและพื้นที่ ส่วนประเด็นที่กาหนด
เป้าหมายพื้นที่แค่ 1 หมู่บ้านนั้น เนื่องจากตามแนวทางของส่วนกลางได้กาหนดให้เลือกหมู่บ้าน/ตาบล ที่มีปัญหาสูงสุด
มติที่ประชุม : เห็นชอบ (ร่าง) ประกาศจังหวัดระยองฯ ตามที่เสนอ

เลิกประชุมเวลา 12.00 น.

ลงชื่อ ศรัณย์ เพชรพันธ์ ผู้บันทึกฯ
(นายศรัณย์ เพชรพันธ์)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

ลงชื่อ

จีรวัสส์ เปรมดิษฐ์ ผู้ตรวจรายงานการประชุมฯ
(นายจีรวัสส์ เปรมดิษฐ์)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพือ่ การพัฒนาจังหวัด
สานักงานจังหวัดระยอง
www.rayong.go.th
rayongoffice@gmail.com
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