รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัดระยอง (ก.บ.จ.รย.)
ครั้งที่ 2/๒๕63
วันที่ 4 มิถุนายน 2563 เวลา 09.30 น.
ณ ห้องภักดีศรีสงคราม ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดระยอง
--------------------------------------------

กรรมการผูร้ ่วมประชุม
1. ว่าที่ร้อยตรี พิรุณ เหมะรักษ์
2. พ.ต.อ.หญิง ลินดา ผุดผ่อง
3. น.อ. กฤษ กุสุมา ณ อยุธยา ร.น.
4. พ.อ. สมพงษ์ เวียงนนท์
5. นายอินทรีย์ เกิดมณี
6. นางวนิดา สมบัติศรี
7. นายฉัตรชัย ศรีเฉลา
8. นางคนึงนิจ ทยายุทธ
9. นางวรัญญา ถนอมพันธุ์
10. นางจินตนา รักสุจริตวงศ์
11. นางสาวกรจิรัฏฐ์ พงจันทร์ศธร
12. นางบุศรินทร์ เกิดมณี
13. นายกิตติพล แต่งผิว
14. นายพงษ์อนันต์ จันทร์ไพร
15. นางศุภดี วิถีธรรมศักดิ์
๑6. นางระนอง จรุงกิจกุล
17. นายอัครวิชย์ เทพาลิต
18. นายนิพทั ธ์ จิตติรบารุง
19. นายกฤษณะ ขาคง
20. นายสุรินทร์ แสงทอง
21. นายฉัตรนุชัย สมบัติศรี
22. นางสาวอรุณรัตน์ ภูพันตันติ
23. นางสาวพิมพ์นรา วารีรักษ์นุกูล
24. นางสาวเพ็ญกนก ท้วมประถม
25. นายนพดล ตั้งทรงเจริญ
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รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง
ประธานฯ
แทน ผู้บังคับการตารวจภูธรจังหวัดระยอง
แทน รอง ผอ.รมน.จังหวัด ร.ย. (ท.)
แทน ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 14
ปลัดจังหวัดระยอง
แทน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดระยอง
เกษตรและสหกรณ์จังหวัดระยอง
แทน อุตสาหกรรมจังหวัดระยอง
พาณิชย์จังหวัดระยอง
คลังจังหวัดระยอง
แรงงานจังหวัดระยอง
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดระยอง
แทน ผู้อานวยการสานักงานทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมจังหวัดระยอง
ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดระยอง
วัฒนธรรมจังหวัดระยอง
เกษตรจังหวัดระยอง
ผู้อานวยการ ททท. สานักงานระยอง
แทน ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค สาขาระยอง
แทน ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดระยอง
แทน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง
แทน นายกเทศมนตรีนครระยอง
แทน นายกเทศมนตรีเมืองมาบตาพุด
แทน ประธานสันนิบาตเทศบาลจังหวัดระยอง
แทน ประธานชมรมนายกองค์การบริหารส่วนตาบล จังหวัดระยอง
ประธานหอการค้าจังหวัดระยอง
1

26. นายสงวน แสงวงศ์กิจ
27. นางพิสมัย ศุภอนันตฤกษ์
28. นายสุรศักดิ์ วงษ์เหม
29. นายบุญยืน เลาหวิทยะรัตน์
30. นางอนุชิดา ชินศิรประภา
31. นายมาโนชย์ ประทุมพิทักษ์
32. นายประจวบ จาเนียรศรี
33. นางสาวประภาศรี พิษณุพงควิชชา

ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง
ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดระยอง
รองประธานคณะกรรมการธรรมาภิบาล จังหวัดระยอง
ผู้แทนภูมิปัญญาด้านการมีส่วนร่วม
ผู้แทนภูมิปัญญาด้านการมีส่วนร่วม
ผู้แทนภาคประชาสังคม
ผู้แทนภูมิปัญญาด้านเกษตรกรรม
หัวหน้าสานักงานจังหวัดระยอง
เลขานุการฯ

ผู้ไม่มาประชุม (ติดราชการ/ภารกิจสาคัญ)
1. รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง (นายปริญญา โพธิสัตย์)
2. รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง (นายยุทธพล องอาจอิทธิชัย)
3. ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๑
5. นายกเทศมนตรีเมืองบ้านฉาง
6. นางสุธีรา ผ่องใส่ ผู้แทนภาคประชาสังคม

ผู้เข้าร่วมประชุม
1. นายสมชาย รุ่งเรื่อง
2. นายสุรชัย นานาผล
3. นางสาวสมหมาย พลมณี
4. นางสาวรัชนี รัมมะไม
5. นางลัดดาวัลย์ ชาไธสง
6. นายภาคภูมิ สุวรรณโชติ
7. นายณรงค์ พร้อมลาภ
8. นายสุกนก พิพัฒน์ครุฑ
9. นางจุฑารัตน์ ขาวคม
10.นายสะอาด บุทธิจักร
11. นายจารึก ตันเจริญ
12. นายเฉลิมชาติ กองแสง
13. นายจีรวัสส์ เปรมดิษฐ์
14. นายศรัณย์ เพชรพันธ์

ท้องถิ่นจังหวัดระยอง
ผู้อานวยการโครงการชลประทานระยอง
สานักงานเกษตรจังหวัดระยอง
สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดระยอง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง
อาเภอแกลง
สานักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 1
สานักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดระยอง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง
สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดระยอง
สานักงานจังหวัดระยอง
สานักงานจังหวัดระยอง
สานักงานจังหวัดระยอง

เริ่มประชุมเวลา 09.35 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 ตามทีจ่ ังหวัดระยองได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานจังหวัด
แบบบูรณาการจังหวัดระยอง (ก.บ.จ.รย.) เพื่อทาหน้าที่ในการวางแนวทางปฏิบัติและอานวยการให้การบริหารงาน
จังหวัดเป็นไปตามหลักการ นโยบาย และระเบียบตามที่คณะกรรมการนโยบายการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัด
แบบบูรณาการ (ก.น.จ.) กาหนด รวมทั้ง หน้าที่อื่น ๆ ตามที่ ก.น.จ. หรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย
ด้วยเกิดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ได้ระบาดอย่างรุนแรงขึ้นทั่วโลกรวมทั้งประเทศไทย
ส่งผลให้จานวนผู้ติดเชื้อทั่วโลกและในประเทศเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว ยังไม่สามารถคาดการณ์ได้ว่าการระบาดของ
โรคดังกล่าวจะสิ้นสุดลงเมื่อใด ทาให้ระบบเศรษฐกิจทั้งหดตัวลงอย่างรุนแรงและรวดเร็ว ส่งผลกระทบต่อประชาชน
ทุกสาขาอาชีพ ที่ผ่านมารัฐบาลได้ใช้งบประมาณแผ่นดินที่มีอยู่เพื่อดาเนินมาตรการและวิธีการต่าง ๆ เพื่อหยุดยั้ง
แต่ก็ยังไม่เพียงพอ จึงมีพระราชกาหนดให้อานาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจ
และสังคม ทีไ่ ด้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ พ.ศ. ๒๕๖๓
ตาม พ.ร.ก. ข้างต้น ประกอบด้วยบัญชีแนบท้ายแผนงาน/โครงการ 3 กลุ่ม โดยในกลุ่มที่ 3
แผนงานโครงการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 ภายใต้กรอบงบประมาณ 400,000 ล้านบาท กาหนดให้จังหวัดจัดทาข้อเสนอโครงการภายใต้
กรอบนโยบายการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ซึ่งโครงการจะต้องผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
บริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) ด้วย อีกทั้ง ยังมีวาระการพิจารณาวงเงินเหลือจ่ ายเพื่อนาไปดาเนิน
โครงการสารองตามแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รวมถึง มีระเบียบวาระการประชุมอื่น ๆ
ที่จะรายงานให้คณะกรรมการฯ ทราบด้วย
มติที่ประชุม : รับทราบตามที่ประธานฯ แจ้งให้ทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุม
หัวหน้าสานักงานจังหวัดฯ ในฐานะเลขานุการฯ แจ้งที่ประชุมดังนี้ ตามที่จังหวัดระยอง
ได้เชิญคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัดระยอง (ก.บ.จ.รย.) เข้าร่วมประชุมครั้งที่ 1/2563
เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2563 เวลา 13.30 น. สานักงานจังหวัดระยองในฐานะฝ่ายเลขานุการฯ ได้จั ดทารายงาน
การประชุมฯ รวมจานวน 10 หน้า พร้อมรายละเอียดประกอบ และได้แจ้งเวียนให้กรรมการฯ ทราบแล้วตามหนังสือ
จังหวัดระยอง ที่ รย 0017.2/ว 157 ลงวันที่ 26 มีนาคม 2563 เพื่อให้คณะกรรมการฯ ได้ตรวจสอบและรับรอง
รายงานการประชุมฯ ดังกล่าว รวมถึง ได้นาเรียนไว้ในเว็บไซต์จังหวัดระยองด้วยแล้ว ทั้งนี้ หากกรรมการฯ ท่านใด
มีความประสงค์ที่จะแก้ไขรายงานการประชุมฯ ดังกล่าว สามารถแจ้งฝ่ายเลขานุการฯ ได้โดยตรง

ดาวน์โหลดรายงานการประชุม ก.บ.จ. ครั้งที่ 1/2563
มติที่ประชุม : รับรองรายงานการประชุมฯ
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ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเพื่อพิจารณา
3.1 การพิจารณาข้อเสนอโครงการภายใต้กรอบนโยบายการฟื้นฟูเศรษฐกิจ
และสังคมของประเทศ
หัวหน้าสานักงานจังหวัดฯ ในฐานะเลขานุการฯ ได้นาเสนอหลักเกณฑ์ในการจัดทา
ข้อเสนอโครงการฯ ตามแผนงานหรือโครงการกลุ่มที่ 3 แผนงานหรือโครงการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและ
สังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ภายใต้กรอบวงเงิน 400,000 ล้านบาท
มีรายละเอียดดังนี้
หลักการและกรอบแนวความคิด
1. มุ่งเน้นฟื้นฟูและสร้างเศรษฐกิจภายในประเทศเป็นหลัก ให้ความสาคัญ ต่อสาขา
เศรษฐกิจของประเทศที่ยังได้เปรียบและมีโอกาสที่จะสร้างการเติบโตให้กับประเทศในช่วงหลังการระบาดโรคโควิด 19
2. มุ่งเน้นกิจกรรมที่ก่อให้เกิดการสร้างงานและสร้างอาชีพสามารถรองรับแรงงาน
ส่วนเกินที่อพยพกลับท้องถิ่นและชุมชน
3. มุ่งเน้นบูรณาการระหว่างหน่วยงาน ทั้งในด้านกาลังคน ด้านแผนงานโครงการและ
การลงทุน
4. มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในพื้นที่และภาคส่วนอื่นๆ ในสังคม
กรอบแนวทางการพัฒนาตามแผนงานโครงการกลุ่มที่ 3 ประกอบด้วย 4 แผนงานย่อย
แผนงานที่ 3.1 แผนงานหรือโครงการลงทุนและกิจกรรมการพัฒนาที่สามารถ พลิกฟื้น
กิจกรรมทางเศรษฐกิจ เพิ่มศักยภาพ และยกระดับการค้าการผลิต และการบริการในสาขาเศรษฐกิจที่สาคัญของ
ประเทศ โดยครอบคลุมภาคเกษตรกรรม อุตสาหกรรม การค้าและการลงทุน ท่องเที่ยวและบริการ
แผนงานที่ 3.2 แผนงานฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นและชุมชน ผ่านการดาเนินโครงการ
หรือกิจกรรม เพื่อสร้างงานและสร้างอาชีพ โดยการส่งเสริมตลาดสาหรับผลผลิต และผลิตภัณฑ์ของธุรกิจชุมชนที่
เชื่อมโยงกับการท่องเที่ยวหรือภาคบริการอื่น การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในชุมชน การจัดหาปัจจัยการผลิตและ
สิ่งอานวยความสะดวกที่จาเป็นสาหรับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น และชุมชน รวมทั้งการสร้างการเข้าถึงช่องทาง
การตลาด พร้อมทั้งยกระดับมาตรฐานคุณภาพ และมูลค่าเพิ่มของสินค้าและผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นและชุมชน
แผนงานที่ 3.3 แผนงานหรือโครงการเพื่อส่งเสริมและกระตุ้นการบริโภคภาคครัวเรือน
และเอกชน รวมถึงการลงทุนของภาคเอกชน เพื่อให้สภาวะการบริโภคและการลงทุนกลับเข้าสู่ระดับปกติได้โดยเร็ว
แผนงานที่ 3.4 แผนงานพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานผ่านการดาเนินโครงการหรือกิจกรรม
เพื่อสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ ยกระดับโครงสร้างพื้นฐานและสนับสนุนกระบวนการผลิต เพื่อการพัฒนาประเทศ
ในระยะต่อไป
ทั้งนี้ ในส่วนของจังหวัดจะเกี่ยวข้องกับแผนงานฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นและชุมชนฯ
ตามแผนงานที่ 3.2
แผนงานที่ 3.2 มีรายละเอียดดังนี้
1) พัฒนาสินค้าและบริการของชุมชน เพื่อสร้างความมั่นคงให้กับเกษตรกรรายย่อย
ได้แก่ การปรับปรุง ส่งเสริมเกษตรกรรมตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรผสมผสาน พัฒนาสินค้าชุมชน (OTOP)
การท่องเที่ยวชุมชน และบริการที่เกี่ยวเนื่องบนแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์
2) พัฒนาการตลาดและสิ่งอานวยความสะดวก โดยส่งเสริม และพัฒนาการตลาด
ตามแนวทางความปกติใหม่ (New Normal) และส่งเสริมการเปิดตลาดสู่ภายนอกโดยใช้ระบบการตลาดออนไลน์
การพัฒนาสิ่งอานวยความสะดวกที่จาเป็นเพื่อส่งเสริมกิจกรรมทางเศรษฐกิจของชุมชนและเศรษฐกิจแบบแบ่งปัน
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3) พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและส่งเสริมสาธารณประโยชน์ระดับชุมชน ได้แก่ พัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานในชุมชนเพื่อสนับสนุนกิจกรรมทางเศรษฐกิจและยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนเป็นแหล่ง
จ้างแรงงาน
4) ส่งเสริมและพัฒนาทักษะฝีมือแรงงาน โดยให้หน่วยงาน องค์กร สถาบันการศึกษา
สนับสนุนการถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายและชุมชน
5) เกิดการฟื้นฟูและพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง โดยดึงดูดคนรุ่นใหม่ ผู้ประกอบการที่
มีความรู้ และศักยภาพกลับคืนถิ่นเพื่อไปประกอบกิจการในท้องถิ่นของตนเอง
หลักเกณฑ์ของโครงการภายใต้แผนฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม มีดังนี้

ขั้นตอนการจัดทาและเสนอโครงการ มีดังนี้
วัน/เดือน/ปี
26 พฤษภาคม 2563
26 พฤษภาคม –
1 มิถุนายน 2563
2 มิถุนายน 2563
4 มิถุนายน 2563
5 มิถุนายน 2563

การดาเนินงาน
สศช. มท. และ สงป. ประชุม VCS ชี้แจงแนวทางโครงการภายใต้กรอบนโยบาย
การฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศในระดับจังหวัด
ส่วนราชการและอาเภอ จัดทา Project Brief เสนอสานักงานจังหวัดเพื่อรวบรวม
เสนอให้ คกก.กลั่นกรองฯ พิจารณาให้ความเห็นชอบเบื้องต้น โดยให้ส่งภายใน
วันที่ 1 มิถุนายน 2563 ก่อนเวลา 12.00 น.
จังหวัดระยองจัดประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองฯ โดยพิจารณาโครงการที่
หน่วยงานเสนอมาเบื้องต้น และจัดทาข้อเสนอให้ ก.บ.จ. พิจารณาต่อไป
จังหวัดระยองจัดประชุม ก.บ.จ.รย. เพื่อพิจารณาและให้ความเห็นชอบโครงการ
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง (ครั้งที่ 1)
จังหวัดระยองจัดส่งข้อเสนอโครงการ (Project Brief) ที่ผ่านความเห็นชอบจาก
ก.บ.จ.รย. ให้ สศช. พิจารณาในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป คือ
1. สรุปบัญชีข้อเสนอโครงการ (ภาพรวมทัง้ หมด)
2. ข้อเสนอโครงการ (Project Brief) ตามแบบฟอร์มที่กาหนด
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วัน/เดือน/ปี
การดาเนินงาน
5 – 10 มิถุนายน 2563 สศช. พิจารณาข้อเสนอโครงการตามที่จังหวัดเสนอ ระหว่างนี้หน่วยงานที่เสนอ
โครงการจัดทาแบบฟอร์มข้อเสนอโครงการฉบับเต็ม (แบบฟอร์ม 1 และ 2)
11 – 14 มิถุนายน
1. สศช. แจ้งผลการพิจารณามาให้จังหวัดทราบ
2563
2. จังหวัดแจ้งผลการพิจารณาให้หน่วยงานที่เสนอโครงการทราบและดาเนินการ
ปรับปรุงรายละเอียดโครงการ
3. หน่วยงานจัดส่งข้อมูลให้จังหวัด เพื่อจังหวัดจัดประชุม ก.บ.จ. เพื่อพิจารณาให้
ความเห็นชอบโครงการอีกครั้ง (ครั้งที่ 2)
15 มิถุนายน 2563
หน่วยงานจัดส่งโครงการให้หน่วยงานต้นสังกัด เพื่อเสนอ รมว. พิจารณาให้ความ
เห็นชอบ ดังนี้
- กรณีจังหวัดเป็นหน่วยรับงบประมาณ ให้จัดส่ง
(1) สรุปบัญชีข้อเสนอโครงการที่ผ่านความเห็นชอบจาก สศช. (ภาพรวม
ทั้งหมด)
(2) ข้อเสนอโครงการฉบับสมบูรณ์ตามแบบฟอร์ม (เฉพาะโครงการที่จังหวัด
เป็นหน่วยรับงบประมาณ) ให้ส่ง สบจ.สป. ภายในวันที่ 14 มิถุนายน 2563 เพื่อ
เสนอขอความเห็นชอบจาก รมว.มท. ก่อนส่งให้ สศช. ทั้งนี้ หากจังหวัดไม่ได้เป็น
หน่วยรับงบประมาณแม้แต่โครงการเดียว ให้จัดส่งเฉพาะ (1) สรุปบัญชีข้อเสนอ
โครงการ (ภาพรวมทั้งหมด) ให้ สบจ.สป.
- กรณีส่วนราชการ/หน่วยงานรัฐวิสาหกิจเป็นหน่วยรับงบประมาณ
ให้ส่วนราชการ/หน่วยงานรัฐวิสาหกิจในจังหวัดจัดส่ง
(1) สรุปบัญชีข้อเสนอโครงการ
(2) ข้อเสนอโครงการฉบับสมบูรณ์ตามแบบฟอร์ม ให้ต้นสังกัด เพื่อรวบรวม
เสนอ รมว.ต้นสังกัด พิจารณาให้ความเห็นชอบส่งให้ สศช.
**กรณีกรม/รัฐวิสาหกิจในสังกัด มท. ให้เสนอโครงการผ่านกรม/รัฐวิสาหกิจ
ต้นสังกัด เพื่อรวบรวมจัดส่งให้กระทรวง (สนผ.สป.) รวบรวมเสนอ รมว.มท.
พิจารณาให้ความเห็นชอบส่งให้ สศช. ต่อไป
** อบจ./อบต./เทศบาล เสนอผ่านสานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
จังหวัด เสนอเข้า ก.บ.จ. และเสนอกรม สถ.
22 มิถุนายน 2563
สศช. พิจารณากลั่นกรองรายละเอียดโครงการให้แล้วเสร็จ
24 มิถุนายน 2563
สศช. เสนอผลการกลั่นกรองต่อคณะอนุกรรมการกลั่นกรองเงินกู้ฯ พิจารณา
รายละเอียดโครงการให้แล้วเสร็จ
2 กรกฎาคม 2563
คณะอนุกรรมการกลั่นกรองเงินกู้ฯ เสนอต่อคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้
7 กรกฎาคม 2563
นาเสนอ ครม. พิจารณาให้ความเห็นชอบ
ทั้งนี้ ปลัดกระทรวงมหาดไทยเน้นย้าให้ผู้ว่าราชการจังหวัดสร้างการรับรู้และการ
ปฏิบัติงานให้กับภาคส่วนต่างๆ ทั้งส่วนราชการส่วนกลางในภูมิภาค อปท. ภาคเอกชน องค์กรตรวจสอบต่าง ๆ
และประชาชนในพื้นที่ รวมทั้งนายอาเภอให้จัดประชุมวาระพิเศษในระดับหมู่บ้าน โดยชี้ให้เห็นว่าเป็นนโยบาย
รัฐบาลเพื่อแก้ไขปัญหาจากวิกฤตระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
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หัวหน้าสานักงานจังหวัดฯ ในฐานะเลขานุการฯ ได้กล่าวเพิ่มเติมว่า สาหรับข้อเสนอ
โครงการในวันนี้ โครงการทั้งหมดตามระเบียบวาระการประชุมทั้ง 179 โครงการ ได้ผ่านการพิจารณากลั่นกรอง
เบื้องต้นจากคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองโครงการภายใต้กรอบนโยบายการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
จังหวัดระยอง เรียบร้อยแล้ว โดยมีการประชุมพิจารณาไปเมื่อวันอังคารที่ 2 มิถุนายน 2563 ซึ่งได้เชิญ
ผู้รับผิดชอบโครงการ/ผู้แทน อปท. มาร่วมประชุมด้วย ทั้งนี้ คณะกรรมการได้มีข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ ดังนี้
1. คัดเลือกโครงการที่สอดคล้องกับหลักเกณฑ์แนวทางแล้ว
2. ให้หน่วยงานนาเสนอรายละเอียดโครงการ รวมทั้ง ให้ยืนยันความพร้อมด้วยแล้ว
ซึ่งทุกหน่วยงานยืนยันว่า มีความพร้อม สามารถดาเนินการได้ทันที ไม่มีปัญหาใด
3. คณะกรรมการกลั่นกรองฯ ได้พิจารณาตัดโครงการที่พิจารณาแล้วเห็นว่าไม่เข้าข่าย
หลักเกณฑ์ เช่น มีการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะ หรือครุภัณฑ์อื่นที่ยังไม่จาเป็น การก่อสร้างอาคารสถานที่ราชการ
เป็นต้น
4. โครงการบางประเภทที่มีลักษณะงานเหมือนกัน ให้นากิจกรรมมารวมเป็นโครงการ
เดียวกัน เช่น โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่งสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อพัฒนาสิ่งอานวยความสะดวกด้านการท่องเที่ยว
และส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชน วงเงิ น 495,000 บาท โดยติดตั้งจานวน 9 ต้น ซึ่งหน่วยงานได้เสนอโครงการ
แบบเดียวกันแต่ดาเนินการพื้นที่ต่างกัน จานวนประมาณ 491 โครงการ จึงได้สอบถามผู้แทนจาก อปท. ที่รับผิดชอบ
โครงการทั้ง 9 แห่ง หน่วยงานยืนยันว่า พื้นทีม่ ีความพร้อม สามารถดาเนินการได้ ลงพื้นที่สารวจเรียบร้อยแล้ว จะ
เป็นประโยชน์ต่อคนในพื้นที่ ทั้งนี้ ได้มอบถามผู้แทนจากแขวงทางหลวงชนบทระยองด้วย แจ้งว่า สาเหตุที่ติดตั้งไฟฟ้า
จานวน 9 ชุด และวงเงินเท่ากันทุกโครงการ คือ เนื่องจาก อปท. แต่ละพื้นที่ได้สารวจและแจ้งความประสงค์ว่าจะ
ติดตั้งไฟฟ้าที่จุดใดบ้าง ซึ่งทุกพื้นที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวหรือชุมชน ส่วนชุดไฟฟ้าโซลาร์เซลล์มีราคากลางที่เท่ากันทุก
ชุดอยู่แล้ว สามารถเอาไปติดตั้งได้เลย อาจจะมีการปรับเกลี่ยดินบริเวณติดตั้งไม่มาก งบประมาณจึงเท่ากัน อีกทั้ง
สามารถดาเนินโครงการได้ ไม่ถือว่าเข้าข่ายการแบ่งซื้อแบ่งจ้าง ทุกพื้นที่มีความพร้อม แต่ทั้งนี้ คกก. ได้พิจารณาแล้ว
จึงมีมติให้ไปรวมเป็นโครงการเดียวกัน โดยแบ่งตามพื้นที่ อปท. เพื่อมิให้โครงการมีจานวนมากเกินไป และไม่ให้เกิด
ปัญหาในภายหลัง รวมทั้ง ได้แจ้งให้สานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดระยอง ในฐานะหน่วยงานควบคุม
และดูแล อปท. ประสานให้ อปท. ที่เสนอโครงการดาเนินการดังนี้
1) มีหนังสือแจ้งยืนยันความพร้อมของโครงการให้จังหวัดระยองทราบด้วย
2) ระบุเหตุผลและความจาเป็นให้ชัดเจน ในการทีเ่ สนอโครงการที่มีวงเงินและ
ปริมาณงานเท่ากันทุกโครงการ คือ วงเงิน 495,000 บาท ปริมาณงานติดตั้งไฟฟ้าจานวน 9 ต้น
สาหรับการประชุมในครั้งนี้ ขอให้ ก.บ.จ.รย. ทุกท่านโปรดพิจารณาตามบัญชีโครงการ
ซึ่งจะแบ่งเป็นจานวน 6 ด้าน ทั้งนี้ หากท่านใดมีข้อสงสัยประการใด สามารถสอบถามหน่วยงานได้
สรุปงบหน้าข้อเสนอโครงการจังหวัดระยอง
ที่
1
1
2
3
4
5
2
1
2

แผนงาน/หน่วยงาน/อปท.
ด้านการเกษตร
สานักงานเกษตรจังหวัดระยอง
อบจ.ระยอง
ทต.เนินฆ้อ
อบต.พลงตาเอี่ยม
อบต.ทางเกวียน
รวม
ผลิตภัณฑ์ชุมชน
สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดระยอง
สานักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง
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จานวนโครงการ

งบประมาณรวม (บาท)

2
2
1
2
1
8

18,072,800
102,200,000
37,465,000
19,425,500
2,351,800
179,515,100

2
2

4,801,400
3,310,000

7

ที่
3
4
5
6
3
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
4
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
5
1
2
3
4
5

แผนงาน/หน่วยงาน/อปท.
สานักงานเกษตรจังหวัดระยอง
สวนพฤกษศาสตร์บ้านเพ
สวนพฤกษศาสตร์ระยอง
ทต.ชุมแสง
รวม
ด้านแหล่งท่องเที่ยว
สานักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 1
สานักงานวัฒนธรรมจังหวัดระยอง
สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดระยอง
สานักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดระยอง
สวนพฤกษศาสตร์บ้านเพ
อบจ.ระยอง
ทน.ระยอง
ทต.บ้านค่ายพัฒนา
อบต.หนองบัว
ทต.ชากบก
ทต.ปากน้าประแส
อบต.วังหว้า
อบต.ทุ่งควายกิน
ทต.สองสลึง
ทต.บ้านฉาง
อบต.เขาน้อย
ทต.เนินพระ
อบต.ตาขัน
รวม
ด้านแหล่งน้าชุมชน
โครงการส่งน้าและบารุงรักษาประแสร์
อบจ.ระยอง
ทต.เมืองแกลง
ทต.เนินฆ้อ
อบต.ป่ายุบใน
อบต.หนองบัว
อบต.ตาขัน
อบต.ห้วยยาง
อบต.เขาน้อย
อบต.ทุ่งควายกิน
อบต.ทางเกวียน
อบต.นาตาขวัญ
รวม
ด้านโครงสร้างพืน้ ฐานชุมชน
โครงการชลประทานระยอง
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาระยอง
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาปากน้าประแสร์
การประปาส่วภูมิภาคสาขาบ้านฉาง
แขวงทางหลวงชนบทระยอง
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จานวนโครงการ
2
1
1
1
9

งบประมาณรวม (บาท)
1,309,000
540,000
1,450,000
1,300,000
12,710,400

1
1
3
2
1
5
3
2
1
1
3
2
1
1
2
2
1
2
34

22,750,000
8,000,000
13,303,000
42,000,000
1,000,000
606,000,000
90,444,300
63,300,000
9,990,000
21,486,600
19,200,000
11,780,000
8,500,000
10,150,000
43,500,000
18,980,000
4,999,000
11,522,000
1,006,904,900

1
1
1
1
6
1
2
1
1
3
1
2
21

9,500,000
18,482,000
140,610,000
6,300,000
8,935,800
15,000,000
17,984,000
2,740,000
1,817,000
6,637,800
1,248,300
14,053,000
243,307,900

2
4
1
1
3

33,000,000
15,359,300
6,000,000
18,902,000
115,000,000

8

ที่
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
6

แผนงาน/หน่วยงาน/อปท.
แขวงทางหลวงระยอง
อบจ.ระยอง
ทต.บ้านค่ายพัฒนา
อบต.บางบุตร
อบต.หนองบัว
อบต.ตาขัน
ทต.ชากบก
ทต.พลา
อบต.ชากโดน
อบต.ปลวกแดง
อบต.แม่น้าคู้
อบต.เขาชะเมา
ทต.ปากน้าประแส
อบต.วังหว้า
ทต.น้าคอก
ทต.บ้านนา
ทม.มาบตาพุด
อบต.กะเฉด
ทต.สองสลึง
ทม.บ้านฉาง
ทต.สานักท้อน
อบต.สานักท้อน
อบต.ห้วยยาง
ทต.บ้านเพ
ทต.บ้านปลวกแดง
ทต.เชิงเนิน
ทต.บ้านฉาง
อบต.น้าเป็น
ทต.ชาฆ้อ
อบต.เขาน้อย
ทต.มาบข่า
อบต.ละหาร
อบต.พลงตาเอี่ยม
รวม
อื่นๆ
รวมทั้งสิ้น

จานวนโครงการ
6
9
3
8
2
2
2
1
1
1
5
5
3
7
2
1
4
2
1
1
2
1
2
1
3
4
3
4
3
1
4
1
1
107

งบประมาณรวม (บาท)
122,270,000
1,775,958,000
63,965,000
72,464,500
27,000,000
32,832,000
14,665,000
16,700,000
2,619,000
5,484,000
115,810,000
27,000,000
7,970,000
13,655,000
7,402,000
4,607,000
192,043,000
11,666,100.00
2,000,000
18,878,000
46,355,000
45,045,000
7,506,000
6,358,000
53,900,000
99,423,500
2,000,000
16,153,000
11,500,000
19,800,000
44,380,000
4,455,000
1,795,300
3,081,920,700.00

-

4,524,359,000.00

179

ประธานหอการค้าฯ ได้แสดงความคิดเห็นดังนี้ โครงการที่มีการอบรมสัมมนาจะต้อง
คานึงถึงภายใต้สถานการณ์โควิด 19 ด้วย ว่าจะสามารถดาเนินได้หรือไม่ วิธีดาเนินการเป็นอย่างไร จะต้องคานึงถึง
Social distancing เป็นสาคัญ หรือควรจัดด้วยวิธีการแบบใหม่ๆ ด้วย
ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดฯ ได้สอบถามดังนี้ โครงการที่อยู่ในแผนพัฒนาจังหวัดกับ
โครงการที่ไม่ได้อยู่ในแผนพัฒนาจังหวัดแต่เป็นปัญหาความต้องการของพื้นที่ ตามหลัก เกณฑ์การพิจารณาต่างกัน
หรือไม่ มีผลต่อการพิจารณามากน้อยเพียงใด
รายงานการประชุม ก.บ.จ.รย. ครั้งที่ 2/2563
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ฝ่ายเลขานุการฯ ได้ตอบข้อซักถามดังนี้ สาหรับโครงการที่อยู่ในแผนพัฒนาจังหวัดกับ
โครงการที่ไม่ได้อยู่ในแผนพัฒนาจังหวัดแต่เป็นปัญหาความต้องการของพื้นที่ ตามหลักเกณฑ์การพิจารณาไม่มีความ
แตกต่างกัน และไม่มีผลต่อการจัดลาดับความสาคัญ
ท้องถิ่นจังหวัดฯ ให้ข้อมูลเพิ่มเติมดังนี้ ในส่วนโครงการที่เป็นของ อปท. ทุก อปท.
จะต้องเป็นโครงการที่อยู่ในแผนของท้องถิ่น ดังนั้นโครงการใดที่ไม่อยู่ในแผน อปท. จะต้องไปเพิ่มให้เป็นไปตาม
ระเบียบด้วย
ประธานสภาอุตสาหกรรมฯ ได้แสดงความเห็นดังนี้ โครงการด้านการท่องเที่ยวที่
เสนอโดยสานักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 1 มองว่าเป็นโครงการที่ดีมก จะเป็นประโยชน์ต่อการท่องเที่ยว
เป็นอย่างมาก สร้างแลนด์มาร์กให้เป็นที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ได้ หากสามารถเพิ่มเติมจุดติดตั้งหรือให้สามารยื่ นลงไป
ในทะเลได้อีกจะดียิ่งขึ้น
ประธานหอการค้าฯ ได้สอบถามดังนี้ มีโครงการที่เกี่ยวข้องกับป่าชายเลนหรือไม่
ฝ่ายเลขานุการฯ ได้ตอบข้อซักถามดังนี้ สาหรับโครงการที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินงาน
ในพื้นทีป่ ่าชายเลน หลายหน่วยงานไม่ว่าจะเป็น อบจ.ระยอง สทช.1 เป็นต้น ได้รับการจัดสรรงบประมาณตามงบ
ปกติในปี 63 และ 64 ไปดาเนินการแล้ว
ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวฯ ได้แสดงความเห็นดังนี้ เสนอให้มีการพัฒนา
พื้นที่ชายหาดตลอดเส้นทางแนวพื้นที่ของจังหวัดระยอง รวมทั้ง ควรมีที่จอดรถสาหรับนักท่องเที่ยวด้วย
ฝ่ายเลขานุการฯ ได้ชี้แจงดังนี้ ในปีงบ 63 และ 64 จังหวัดระยองได้รับงบประมาณ
จากกลุ่มจังหวัดมาเพื่อดาเนินการศึกษาตลอดเส้นทางเฉลิมบูรพาชลทิตเรียบร้อยแล้ว รวมทั้ง กรมโยธาฯ ได้จัดสรร
งบประมาณสาหรับศึกษาการกัดเซาะชายฝั่งด้วยแล้ว
ประธานหอการค้าฯ ได้แสดงความเห็นเพิ่มเติมดังนี้ อยากเสนอให้มีโครงการก่อสร้าง
ถนนหรือเส้นทางที่เชื่อมแหล่งท่องเที่ยวต่าง ๆ ทั้งจังหวัดด้วย
ประธานหอการค้าฯ ได้แสดงความเห็นเพิ่มเติมดังนี้ เห็นด้วยเป็นอย่างยิ่งกับโครงการ
ก่อสร้างศูนย์ฟื้นฟูผู้สูงอายุ ซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างมากในอนาคต
ประธานสภาอุตสาหกรรมฯ ได้แสดงความเห็นดังนี้ โครงการฝึกอบรมการค้าตลาด
ออนไลน์ (online) เห็นด้วยว่าเป็นประโยชน์เป็นอย่างยิ่งในสถานการณ์โควิด 19
รองประธาน ก.ธ.จ. ได้เสนอข้อคิดเห็นดังนี้ โครงการทั้งหมดส่วนใหญ่จะไปรวมอยู่
ในด้านโครงสร้างพื้นฐานชุมชน โครงการที่จะมีประโยชน์จริง ๆ ต่อประชาชนในพื้นที่คือด้านเกษตร ผลิตภัณฑ์ชุมชน
ด้านท่องเที่ยวชุมชน ต่อไปหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรเน้นด้านดังกล่าว
ฝ่ายเลขานุการฯ ได้ชี้แจงดังนี้ จากบัญชีโครงการตามระเบียบวาระการประชุมยังไม่ได้
เรียงลาดับความสาคัญ ฝ่ายเลขานุการจะขออนุมัติในหลักการว่า ขอไปพิจารณาจัดลาดับความสาคัญ โดยพิจารณา
ตามหลักเกณฑ์ดังนี้
1) โครงการที่เป็นข้อร้องเรียนมาจากประชาชนในพื้นที่ส่งมาที่จังหวัด
2) โครงการที่เกิดผลลัพธ์ลงไปให้กับประชาชนในพื้นที่อย่างชัดเจน
3) โครงการด้านการบริหารจัดการน้า
4) โครงการก่อสร้างถนนหรือเส้นทางคมนาคม
5) โครงการก่อสร้างอาคารหรือสถานที่
6) โครงการที่มีวงเงินงบประมาณสูง อาจดาเนินการไม่ทันภายในปีงบประมาณ
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มติที่ประชุม :
1. เห็นชอบโครงการทั้งหมดตามที่ ฝ่ายเลขานุการนาเสนอ และให้หน่วยงานไปตรวจสอบ
ความพร้อมในการดาเนินงานอีกครั้ง รวมทั้ง ให้ปฏิบัติตามระเบียบที่เกี่ยวข้องด้วย
2. เห็นชอบในการหลักการให้ฝ่ายเลขานุการไปพิจารณาจัดลาดับความสาคัญของโครงการ
แล้วให้นาเรียน ก.บ.จ. เพื่อทราบในการประชุมครั้งถัดไป (บัญชีโครงการตามเอกสารแนบ 1)

3.2 การใช้เงินเหลือจ่ายโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2563 มาดาเนินโครงการใหม่ (งบจังหวัด)

หัวหน้าสานักงานจังหวัดฯ ในฐานะเลขานุการฯ ได้ชี้แจงที่ต่อประชุมดังนี้ ตามที่
จังหวัดได้รับการจัดสรรงบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 วงเงินจานวน 330,659,900 บาท ซึ่งได้อนุมัติ
ให้ดาเนินโครงการและมอบอานาจการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบของทางราชการแล้ว ปรากฏว่า มีวงเงินส่งคืนและ
เหลือจ่ายจานวนหนึ่ง ที่สามารถนามาจัดสรรเพื่อดาเนินโครงการอื่นได้ เพื่อสามารถแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
เร่งด่วนของประชาชนในระดับพื้นที่ รวมทั้ง เพื่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดระยองให้เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพด้วย ซึ่งเป็นอานาจการพิจารณาของคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (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. พิจารณา
ให้ความเห็นชอบ โดยให้รายงานการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้ อ.ก.บ.ภ. ที่กากับดูแลภาค ทราบภายใน 15 วัน นับแต่
วันสิ้นไตรมาสที่ได้รับอนุมัติให้เปลี่ยนแปลงโครงการ
กรณีที่ดาเนินโครงการสารองที่อยู่ในแผนปฏิบัติราชการประจาปี (Y2) ทั้งหมดแล้ว
จึงจะสามารถขอโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่าย ทั้งกรณีงบประมาณปกติและงบประมาณเหลือจ่าย ไปดาเนิน
โครงการใหม่ที่ไม่อยู่ในแผนปฏิบัติราชการประจาปีฯ โดยให้เสนอขอความเห็นชอบจากประธาน อ.ก.บ.ภ. ที่กากับ
ดูแลภาค
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
รายงานการประชุม ก.บ.จ.รย. ครั้งที่ 2/2563
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2. ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2562
ข้อ 22 การใช้งบประมาณรายจ่าย การโอนงบประมาณรายจ่าย การโอนเงินจัดสรร
หรือการเปลี่ยนแปลงเงินจัด สรร ต้องเป็นไปเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายตามที่กาหนดไว้ในแผนการ
ปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ หน่วยรับงบประมาณต้องดาเนินการด้วยความโปร่งใส คุ้มค่าและประหยัด
และคานึงถึงประโยชน์ที่ได้รับ ผลสัมฤทธิ์และประสิทธิภาพในการดาเนินการด้วย
ข้อ 25 กรณีที่หน่วยรับงบประมาณมีความจาเป็นต้องโอนงบประมาณรายจ่าย
โอนเงินจัดสรรหรือเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรร ให้ดาเนินการเพื่อแก้ไขปัญหาการปฏิบัติงาน เพิ่มประสิทธิภาพการ
ให้บริการ... ต้องแสดงเหตุผลความจาเป็นหรือความเหมาะสมได้ โดยคานึงถึงประโยชน์ต่อประชาชน ความประหยัด
ความคุ้มค่า... 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 หัวหน้าหน่วยรับงบประมาณอาจโอนเงินจัดสรรหรือเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรดังกล่าว 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 2 มิถุนายน 2563 จังหวัดมีวงเงินส่งคืนและเหลือจ่ายรวม
ทั้งสิ้น 12,326,300 บาท การประชุมครั้งนี้ ฝ่ายเลขานุการฯ ได้พิจารณาคัดเลือกโครงการเพื่อใช้วงเงิน ดังกล่าว
โดยแบ่งเป็นโครงการ Y1 ที่ได้โดน พ.ร.บ. โอนฯ ไปแล้ว แต่ยังมีความจาเป็นและมีความสาคัญต่อการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด และเป็นโครงการสารองฯ Y2 เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือนร้อนเร่งด่วนของประชาชน
ในพื้นที่ จานวนทั้งสิ้น 6 กิจกรรม วงเงินรวม 12,326,300 บาท จึงขอให้ ก.บ.จ. พิจารณาให้ความเห็นชอบ
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ที่

กิจกรรม

1

ส่งเสริมและพัฒนาความปลอดภัย
ด้านอาหาร จังหวัดระยอง

2

ธนาคารปูม้า เพื่อ “คืนปูม้าสู่
ชายฝั่งจังหวัดระยอง” โดยการมี
ส่วนร่วมของชุมชน

3

ส่งเสริมและพัฒนาด้านการ
ท่องเที่ยวจังหวัดระยอง สู่การ
ท่องเที่ยว 4.0

รายละเอียดกิจกรรม
รวมทั้งสิ้น 6 กิจกรรม
1. อบรมเกษตรกร 30 ราย ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตผักปลอดภัย
2. ส่งเสริมการปลูกผักยกแคร่ในโรงเรือนให้กลุ่มวิสาหกิจชุมชนและกลุ่ม
เกษตรแปลงใหญ่ 10 โรงเรือนๆ ละ 35,000 บาท
3. จัดอบรมเจ้าหน้าที่ อาสาสมัครเกษตรและเกษตรกรผู้นาตรวจมาตรฐาน
เกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม เพื่อการผลิตสินค้าเกษตรสู่มาตรฐานเกษตร
อินทรีย์ 45 ราย
4. พัฒนาสถานที่จาหน่ายเนื้อสัตว์สะอาด (ปศุสัตว์ OK) โดยการออกตรวจ
ร้านขายเนื้อสัตว์ไม่น้อยกว่า 100 แห่ง เพื่อรับรองปศุสัตว์ OK และจัดทา
โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์
5. จัดกิจกรรมหน่วยบริการอาหารปลอดภัยแบบเบ็ดเสร็จในตลาดสดน่าซื้อ
5 ตลาดจัดบูธกิจกรรมให้ความรู้ ตรวจสอบความปลอดภัยอาหารเบื้องต้น
โดยใช้ชุดทดสอบ รับเรื่องร้องเรียน
1. สร้างธนาคารปูม้าในบริเวณชายฝั่งจังหวัดระยอง 3 แห่ง
2. สร้างแหล่งหญ้าทะเลเทียมเพื่อเป็นแหล่งหลบภัยและเลี้ยงตัวของปูวัย
อ่อน จานวน 3 แห่ง ในพื้นที่อาเภอแกลง อาเภอเมืองระยอง และอาเภอ
บ้านฉาง
ส่งเสริมการท่องเที่ยวแบบ low carbon tourism เพื่อการท่องเที่ยวอย่าง
ยั่งยืน โดยฝึกอบรมผู้ประกอบการที่มุ่งลดภาวะโลกร้อน และจัดทา
application เพื่อแสดงสถานประกอบการที่เข้าร่วมกิจกรรม รวมทั้ง จัดทา
สื่อประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว
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หน่วยดาเนินการ

งบประมาณ
(บาท)

วงเงินเหลือ

12,326,300 บาท

วงเงินเสนอ
(บาท)

หมายเหตุ

24,228,370
5,688,600

12,326,300
1,282,600 เนื่องจากเป็นโครงการ Y1 แต่ถูก
โอนเข้า พ.ร.บ.โอนฯ แล้ว แต่กิจกรรม
ต่างๆ ยังมีความจาเป็นและสาคัญใน
การขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัด จึงได้
พิจารณาคัดเลือกกิจกรรมที่มีความจา
เป็นมาดาเนินการต่อ

สานักงานประมง
จังหวัดระยอง

1,020,770

สานักงานการ
ท่องเที่ยวและกีฬา
จังหวัดระยอง

8,000,000

924,700 เพื่อเพิ่มผลผลิตปูม้าบริเวณชายฝั่งทะเล
จัดสร้างแหล่งหญ้าทะเลเทียมเพื่อเป็น
แหล่งหลบซ่อนตัวอ่อนของปูวัยอ่อน
ทั้งนี้ ได้ปรับลดกิจกรรมเก็บข้อมูลผล
การจับสัตว์น้าและชนิดสัตว์ที่จับ
3,000,000 เพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจการท่องเที่ยว
แบบคาร์บอนต่า (Low Carbon
Economy) ด้วยการใช้เทคโนโลยี และ
ระบบสารสนเทศ (ปรับลด 1 กิจกรรม
ออก)

สานักงานเกษตร
และสหกรณ์จังหวัด
ระยอง

13

งบประมาณ
(บาท)

12,326,300 บาท

วงเงินเสนอ
(บาท)

หมายเหตุ

ที่

กิจกรรม

รายละเอียดกิจกรรม

4

ก่อสร้างปรับปรุงถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายฟ๊อคแลนด์ - เลียบ
คลองโพล้ หมู่ที่ 5 บ้านตะขบ
ตาบลเขาน้อย อาเภอเขาชะเมา
จังหวัดระยอง
ก่อสร้างปรับปรุงถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายท้ายทุ่ง - ในชาก
ช่วงที่ 2 หมู่ที่ 2 ตาบลหนองบัว
อาเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง
ก่อสร้างปรับปรุงถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายหนองกวาง –
เขาดิน ซอย 2 หมู่ที่ 9,6 ตาบลวัง
หว้า อาเภอแกลง จังหวัดระยอง

ก่อสร้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 6 เมตร ยาว 600 เมตร
หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 3,600 ตารางเมตร
สายฟ๊อคแลนด์ - เลียบคลองโพล้ หมู่ที่ 5 บ้านตะขบ ตาบลเขาน้อย อาเภอ
เขาชะเมา จังหวัดระยอง

อาเภอเขาชะเมา

2,619,000

2,619,000 เพื่อพัฒนาถนนให้ได้มาตรฐาน และ
เหมาะสมสาหรับใช้ในการสัญจร
ไปมา เพื่อป้องกันอุบัติเหตุในการใช้
เส้นทางในการสัญจร

ก่อสร้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 6 เมตร ยาว 480 เมตร
หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 2,880 ตารางเมตร ไหล่
ทางลูกรังบดอัดแน่นข้างละ 0.50 เมตร สายท้ายทุ่ง - ในชาก ช่วงที่ 2
หมู่ที่ 2 ตาบลหนองบัว อาเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง
ก่อสร้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 6 เมตร ยาว 974 เมตร
หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 5,844 ตารางเมตร ไหล่
ทางหินคลุกข้างละ 0.50 เมตร พร้อมวางท่อขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง
0.60x1.00 เมตร จานวน 10 ท่อน สายหนองกวาง - เขาดิน ซอย 2 หมู่ที่
9,6 ตาบลวังหว้า อาเภอแกลง จังหวัดระยอง

อาเภอบ้านค่าย

2,000,000

อาเภอแกลง

4,900,000

2,000,000 เพื่อพัฒนาถนนให้ได้มาตรฐาน และ
เหมาะสมสาหรับใช้ในการสัญจร
ไปมา เพื่อป้องกันอุบัติเหตุในการใช้
เส้นทางในการสัญจร
2,500,000 - เพื่อพัฒนาถนนให้ได้มาตรฐาน และ
เหมาะสมสาหรับใช้ในการสัญจร
ไปมา เพื่อป้องกันอุบัติเหตุในการใช้
เส้นทางในการสัญจร
- ปรับลดวงเงินดาเนินการเหลือ
514 เมตร พื้นที่จราจรไม่น้อยกว่า
3,084 ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุก
ข้างละ 0.50 เมตร ส่วนที่เหลือใช้งบ
อปท. ดาเนินการ

5

6

หน่วยดาเนินการ

วงเงินเหลือ

มติที่ประชุม : เห็นชอบการใช้วงเงินส่งคืนและเหลือจ่ายตามที่ฝ่ายเลขานุการนาเสนอ และให้ตรวจสอบความพร้อมโครงการ รวมทั้งดาเนินการให้
เป็นไปตามระเบียบต่อไป
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ระเบียบวาระที่ 4 เรื่อง อื่นๆ
ฝ่ายเลขานุการฯ ได้เสนอต่อที่ประชุมดังนี้ เนื่องจากเมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2563 ทาง EEC
ได้ประชุม VCS ชี้แจงแนวทางการเสนอโครงการภายใต้กรอบนโยบายการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
ในส่วนของ EEC ซึ่งจะช่วยผลักดันและส่งเสริมโครงการของจังหวัดอีกช่องทางหนึ่ง สานักงานจังหวัดระยองจึงได้
รวบรวมโครงการจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ โครงการบางส่วนเคยเสนอไปให้ EEC พิจารณาแล้ว และส่วนหนึ่ง
เป็นโครงการเดียวกันกับบัญชีโครงการของจังหวัดที่ ก.บ.จ. ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบไปเมื่อสักครู่ ดังนั้น จึงเรียน
ก.บ.จ. เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบโครงการ (บัญชีโครงการตามเอกสารแนบ 2)
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8

หน่วยดาเนินการ
สานักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดระยอง
โครงการชลประทานระยอง
สานักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 1
สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดระยอง
สานักงานวัฒนธรรมจังหวัดระยอง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง
เทศบาลนครระยอง
เทศบาลตาบลเมืองแกลง
รวมโครงการ

จาแนกตามแผนงาน
3.1 ด้านการพัฒนาที่สามารถพลิกฟื้นกิจกรรมทางเศรษฐกิจ
3.2 ด้านการฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นและชุมชน
3.3 ด้านการส่งเสริมละกระตุ้นการบริโภคครัวเรือนและเอกชน
3.4 ด้านการสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ ยกระดับ
โครงสร้างพื้นฐานและสนับสนุนกระบวนการผลิต

จานวนโครงการ
2
1
1
3
1
17
3
1
29

วงเงินรวม
42,000,000
400,000,000
22,750,000
16,300,000
8,000,000
2,502,640,000
413,675,000
140,610,000
3,545,975,000

จานวนโครงการ
11
9
-

วงเงินรวม
780,950,000
1295575000
-

9

1,469,450,000

29

3,545,975,000

มติที่ประชุม : เห็นชอบโครงการตามที่ฝ่ายเลขานุการนาเสนอ

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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