รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัดระยอง (ก.บ.จ.รย.)
ครั้งที่ 4/๒๕63
วันที่ 23 กันยายน 2563 เวลา 13.30 น.
ณ ห้องศรีสมุทโภคไชย ชัน้ 4 ศาลากลางจังหวัดระยอง
-------------------------------

กรรมการผูร้ ่วมประชุม
1. ว่าที่ร้อยตรี พิรุณ เหมะรักษ์
2. นางจินตนา รักสุจริตวงศ์
3. นางวรัญญา ถนอมพันธุ์
4. ร้อยเอก กิจสมพงษ์ กล้าหาญ
5. นายฉัตรชัย ศรีเฉลา
6. นายพงษ์อนันต์ จันทร์ไพร
7. พ.ต.อ. หญิง ลินดา ผุดผ่อง
8. น.อ. ไกรสร บุระณะ
9. พ.อ. สมพงษ์ เวียงนนท์
10. น.ท. สุกรี ม่วงแพร
11. นางภัทรชนันท์ ผ่องผาด
12. นางวนิดา สมบัติศรี
13. นางคนึงนิจ ทยายุทธ
14. นางสาวสุนีรัตน์ สิงหเศมานนท์
15. นายกิตติพล แต่งผิว
16. นางสาวอัญชลีพร สันธิ
๑7. นางสาวสมหมาย พลมณี
18. นายนิพัทธ์ จิตติรบารุง
19. นางปิยนุช ทองสุขสมบูรณ์
20. นายมนตรี ชนะชัยวิบูลวัฒน์
21. นางกรรณิกา วิโรจน์แสงทอง
22. นายนพพร ป้อมสวัสดิ์
23. นางสาวอรุณรัตน์ ภูพันตันติ
24. นายณรงค์ ขาวนวล
รายงานการประชุม ก.บ.จ.รย. ครั้งที่ 4/2563

แทน ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง
ประธานฯ
คลังจังหวัดระยอง
พาณิชย์จังหวัดระยอง
แรงงานจังหวัดระยอง
เกษตรและสหกรณ์จังหวัดระยอง
ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดระยอง
แทน ผู้บังคับการตารวจภูธรจังหวัดระยอง
แทน ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๑
แทน ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 14
แทน รอง ผอ.รมน.จังหวัด ร.ย. (ท.)
แทน ปลัดจังหวัดระยอง
แทน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดระยอง
แทน อุตสาหกรรมจังหวัดระยอง
แทน พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดระยอง
แทน ผู้อานวยการสานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
จังหวัดระยอง
แทน วัฒนธรรมจังหวัดระยอง
แทน เกษตรจังหวัดระยอง
แทน ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค สาขาระยอง
แทน ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดระยอง
แทน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง
แทน นายกเทศมนตรีนครระยอง
แทน นายกเทศมนตรีเมืองบ้านฉาง
แทน นายกเทศมนตรีเมืองมาบตาพุด
ประธานสันนิบาตเทศบาลจังหวัดระยอง
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25. นายสฤษดิ์ เรียมทอง
26. นายนพดล ตั้งทรงเจริญ
27. นางพิศมัย ศุภนันตฤกษ์
28. นายสุรศักดิ์ วงษ์เหม
29. นายบุญยืน เลาหวิทยะรัตน์
30. นายมาโนชย์ ประทุมพิทักษ์
31. นางสุธีรา ผ่องใส
32. นางสาวประภาศรี พิษณุพงควิชชา

แทน ประธานชมรมนายกองค์การบริหารส่วนตาบล จังหวัดระยอง
ประธานหอการค้าจังหวัดระยอง
ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดระยอง
รองประธานคณะกรรมการธรรมาภิบาล จังหวัดระยอง
ผู้แทนภาคประชาสังคม
ผู้แทนภาคประชาสังคม
ผู้แทนภาคประชาสังคม
หัวหน้าสานักงานจังหวัดระยอง
เลขานุการฯ

ผู้ไม่มาประชุม (ติดราชการ/ภารกิจสาคัญ)
1. รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง (นายปริญญา โพธิสัตย์)
2. รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง (นายยุทธพล องอาจอิทธิชัย)
3. ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง
4. ผู้อานวยการ ททท. สานักงานระยอง
5. นายประจวบ จาเนียรศรี
6. นางอนุชิดา ชินศิรประภา

ผู้เข้าร่วมประชุม
1. นายเฉลิมชาติ กองแสง
2. นายจีรวัสส์ เปรมดิษฐ์
3. นายศรัณย์ เพชรพันธ์

สานักงานจังหวัดระยอง
สานักงานจังหวัดระยอง
สานักงานจังหวัดระยอง

เริ่มประชุมเวลา 13.30 น.
เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง (ว่าที่ร้อยตรี พิรุณ เหมะรักษ์) ได้รับมอบหมาย
จากผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานในการประชุม ฯ กล่าวเปิดและดาเนินการประชุมตามระเบียบวาระ
ดังนี้

รายงานการประชุม ก.บ.จ.รย. ครั้งที่ 4/2563

2

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ประธานที่ประชุมฯ ได้กล่าวเปิดในการประชุมดังนี้ จังหวัดระยองได้แต่งตั้งคณะกรรมการ
บริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) เพื่อทาหน้าที่ในการวางแนวทางปฏิบัติและอานวยการให้การบริหารงาน
จังหวัดเป็นไปตามหลักการ นโยบาย และระเบียบตามที่คณะกรรมการนโยบายการบริหารงานจังหวัดและกลุ่ม
จังหวัดแบบบูรณาการ (ก.น.จ.) กาหนด
ขณะนี้จังหวัดระยองอยู่ในช่วงการทบทวนแผนพัฒนาจังหวัดระยอง พ.ศ. 2561 – 2565
(ฉบับทบทวนปี 2565) และแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ซึ่งถือเป็นเครื่องมือที่สาคัญ
ในการบูรณาการและเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศกับการพัฒนาในระดับพื้นที่ แผนพัฒนาที่มีคุณภาพ
และมีประสิทธิภาพนั้น จะต้องตอบสนองได้ทั้งนโยบายรัฐบาลและความต้องการของประชาชนในพื้นที่ และที่สาคัญ
จะต้องเป็นจุดเชื่อมระหว่างนโยบายสาคัญของกระทรวง/กรม ลงมาสู่ระดับจังหวัด อาเภอ หมู่บ้าน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การที่จะได้มาซึ่งแผนพัฒนาจังหวัดที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพนั้น จะต้ องเกิดจากการมี
ส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ผ่านกระบวนการตามขั้นตอนต่าง ๆ ตามที่จังหวัดระยองได้ดาเนินการที่ผ่านมาแล้ว ทั้งนี้
ภายหลังจากที่ได้มีการทบทวนแผนพัฒนาจังหวัดเสร็จสมบูรณ์แล้ว ก็จะเข้าสู่กระบวนการในการนาแผนฯ ไปสู่การ
ปฏิบัติจริง ซึ่งเป็นหน้าที่ของทุกภาคส่วนในจังหวัดระยอง ทั้งภาคราชการ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม ในการ
ขับเคลื่อนแผนฯ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่ได้ร่วมกันกาหนดไว้
กระบวนการทบทวนแผนพัฒนาจังหวัดฯ ข้างต้น ได้ดาเนินการมาถึงขั้นตอนการพิจารณา
ของคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัดระยอง (ก.บ.จ.รย.) แล้ว ในการนี้ จังหวัดระยองจึงได้เชิญ
คณะกรรมการทุกท่าน เข้าร่วมการประชุมฯ ครั้งที่ 4/๒๕63 รวมถึง มีระเบียบวาระการประชุมอื่น ๆ ที่จะรายงาน
ให้คณะกรรมการทราบด้วย
มติที่ประชุม : รับทราบตามที่ประธานฯ แจ้งให้ทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง รับรองรายงานประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ
จังหวัดระยอง (ก.บ.จ.รย.) ครั้งที่ 3/2563
ฝ่ายเลขานุการฯ ได้ชี้แจงดังนี้ ตามที่จังหวัดระยองได้เชิญคณะกรรมการบริหารงานจังหวัด
แบบบูรณาการจังหวัดระยอง (ก.บ.จ.รย.) เข้าร่วมประชุมครั้งที่ 3/2563 เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2563 เวลา
13.30 น. ฝ่ายเลขานุการฯ ได้จัดทารายงานการประชุมฯ รวมจานวน 18 หน้า พร้อมรายละเอียดประกอบ และ
แจ้งเวียนให้กรรมการฯ ทราบแล้วตามหนังสือจังหวัดระยอง ที่ รย 0017.2/ว 301 ลงวันที่ 18 มิถุนายน 2563
เพื่อให้คณะกรรมการฯ ได้ตรวจสอบและรับรองรายงานการประชุมฯ ดังกล่าว รวมถึง ได้แจ้งเวียนไว้ในเว็บไซต์
จังหวัดระยองด้วยแล้ว ทั้งนี้ หากกรรมการฯ ท่านใดมีความประสงค์ที่จะแก้ไขรายงานการประชุมฯ ดังกล่าว
สามารถแจ้งฝ่ายเลขานุการฯ ได้โดยตรง

ดาวน์โหลดรายงานการประชุม ก.บ.จ.รย. ครั้งที่ 3/25623
มติที่ประชุม : รับรองรายงานการประชุมฯ
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ระเบียบวาระที่ 3 เรื่อง เพื่อพิจารณา
นโยบาย หลักเกณฑ์ วิธีการจัดทาแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด
ฉบับทบทวน หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทาแผนปฏิบัติราชการประจาปีของจังหวัดและกลุม่ จังหวัด
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (สานักงานจังหวัดระยอง)
ฝ่ายเลขานุการฯ ได้ชี้แจงดังนี้ ตามที่สานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
มีหนังสือแจ้งว่า ในคราวการประชุมคณะกรรมการบูรณาการนโยบายพัฒนาภาค (ก.บ.ภ.) ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่
22 พฤษภาคม 2563 โดยมีนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา) เป็นประธานฯ มีมติเห็นชอบนโยบาย
หลักเกณฑ์ และวิธีการจัดทาแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ฉบับทบทวน หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทาแผนปฏิบัติ
ราชการประจาปีของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และปฏิทินการจัดทาแผนพัฒนา
และแผนปฏิบัติราชการประจาปีฯ โดยสรุปสาระสาคัญตามมติ ก.บ.ภ. มีดังนี้
1) นโยบายการจัดทาแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด มีดังนี้
1.1) ยึดยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี แผนปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ นโยบายรัฐบาล แผนการบริหารราชการแผนดิน รวมทั้ง แผนรายสาขา/เฉพาะด้าน
ต่าง ๆ และข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี
1.2) ให้ความสาคัญกับแผนพัฒนาภาค เพื่อเป็นแผนชี้นาการพัฒนาในภาพรวม
ของพื้นที่ เพื่อให้เกิดการพัฒนาที่สอดคล้องเชื่อมโยงกันในทุกพื้นที่ และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน อันจะ
ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนได้อย่างทั่วถึง
1.3) ใช้กระบวนการประชาคมแบบมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน เพื่อให้มาซึ่ง
ปัญหาและความต้องการของประชาชนในพื้นที่ รวมทั้ง ให้มีการประสานแผนในระดับพื้นที่ เพื่อให้มีความเชื่อมโยง
สอดคล้องกันในทุกระดับเป็นแผนเดียวกัน (One Plan) รวมทั้ง การขับเคลื่อนประเด็นการพัฒนาให้ มุ่งเน้นการ
ทางานแบบเครือข่ายร่วมกันทุกภาคส่วน ทั้งส่วนราชการ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และชุมชน
2) หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทาแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด มีดังนี้
2.1) แผนพัฒนาจังหวัด เป็นแผนที่มีความครอบคลุมในทุกมิติ ของการพัฒนา
มุ่งตอบสนองความต้องการและแก้ไขปัญหาที่สาคัญของจังหวัด และสอดคล้องกับแผนในระดับชาติด้วย ตามศักยภาพ
และโอกาสของจังหวัด
2.2) แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด เป็นแผนขับเคลื่อนประเด็นการพัฒนาสอดคล้องกับ
ทิศทางการพัฒนาภาค หรือแก้ไขปัญหาที่เป็นประเด็นร่วมในพื้นที่ ดาเนินงาน/ได้รับประโยชน์มากกว่า 1 จังหวัด
3) การดาเนินการตามมาตรา ๑๙ และมาตรา ๒๗ วรรค ๒ แห่งพระราชกฤษฎีกา
ว่าด้วยการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ. ๒๕๕๑ โดยกรณีแผนพัฒนาจังหวัดให้ผู้ว่าราชการจังหวัดนาร่างแผนพัฒนาจังหวัด (ฉบับทบทวน) เข้ารับฟังความคิดเห็นในการประชุมปรึกษาหารือร่วมกัน
กับบุคคลจากภาคส่วนต่าง ๆ ในจังหวัด ตามมาตรา ๑๙ และเมื่อได้ผลการรับฟังความคิดเห็นแล้วให้จังหวัดนาผล
การประชุมและข้อคิดเห็นของที่ประชุมมาเสนอคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) เพื่อปรับปรุง
แผนพัฒนาจังหวัดให้สมบูรณ์ต่อไป ทั้งนี้
มาตรา 19 กาหนดว่า ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดจัดให้มีการประชุมปรึกษาหารือ
ร่วมกันกับบุคคลดังต่อไปนี้เพื่อรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับแผนพัฒนาจังหวัดที่ ก.บ.จ. จัดทาตามมาตรา ๑๘
(๑) หัวหน้าส่วนราชการที่มีสถานที่ตั้งทาการอยู่ในจังหวัดหรือมีเขตอานาจหน้าที่
ในจังหวัดไม่ว่าจะเป็นราชการบริหารส่วนภูมิภาคหรือราชการบริหารส่วนกลาง
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(๒) หัวหน้าหน่วยงานที่เป็นรัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่นของรัฐ บรรดาที่มีสถานที่ตั้ง
ทาการอยู่ในจังหวัดหรือมีเขตอานาจหน้าที่ในจังหวัด
(๓) ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งหมดในจังหวัด
(๔) ผู้แทนภาคประชาสังคม
(๕) ผู้แทนภาคธุรกิจเอกชน
มาตรา ๒๗ กาหนดให้การรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด
ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.น.จ. กาหนด
4) หลักเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงโครงการฯ มีดังนี้
4.1) ให้เน้นดาเนินโครงการสารองที่อยู่ในแผนปฏิบัติราชการประจาปี (Y2) ก่อน
4.2) การขอโอนเปลี่ยนแปลงโครงการสามารถนาไปขยายผลโครงการที่ดาเนินการ
แล้วเสร็จเพื่อเพิ่มเติมเป้าหมายโครงการเดิมให้บรรลุผลสัมฤทธิ์มากยิ่งขึ้นได้
4.3) กรณีดาเนินโครงการเดิม แต่มีการเปลี่ยนแปลงกิจกรรม หรือพื้นที่ดาเนินการ
ซึ่งกระทบต่อกลุ่มเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ของโครงการ หรือไปดาเนินโครงการใหม่ที่ไม่อยู่ในแผนปฏิบัติราชการ
ประจาปีฯ ให้นาเสนอขอความเห็นชอบจากประธาน อ.ก.บ.ภ. ที่กากับดูแลภาค
มติที่ประชุม : รับทราบตามที่สานักงานจังหวัดระยองนาเสนอ

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่อง เพื่อพิจารณา
4.1 การจัดทาแผนพัฒนาจังหวัดระยอง พ.ศ. 2561 – 2565
(ฉบับทบทวนปี 2565) (สานักงานจังหวัดระยอง)
ฝ่ายเลขานุการฯ ได้ชี้แจงดังนี้ ด้วยสานักงานจังหวัดระยองในฐานะฝ่ายเลขานุการฯ
ก.บ.จ.รย. ได้ดาเนินการกระบวนการขั้นตอนทบทวนแผนพัฒนาจังหวัดระยอง พ.ศ. 2561 – 2565 (ฉบับทบทวน
ปี 2565) และแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งทุกกระบวนการเกิดจาก
การร่วมแสดงความคิดเห็นและร่วมระดมสมองของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในจังหวัดระยอง เพื่อให้ได้มาซึ่งแผนที่มี
ประสิทธิภาพและสามารถเชื่อมโยงความต้องการจากทุกภาคส่วนในจังหวัดระยองได้ มีขั้นตอนดังนี้
ที่

ระดับของแผน/การดาเนินงาน

หน่วยดาเนินการ

แผนพัฒนาหมู่บ้าน/แผนชุมชน/แผนพัฒนาท้องถิ่น
1 คณะกรรมการหมู่บ้าน/คณะกรรมการชุมชน บูรณาการทบทวนและจัดทา
ปค.อาเภอ
แผนพัฒนาหมู่บา้ น/แผนพัฒนาชุมชน โดยเน้นกระบวนการประชาคมแบบ
ทุกอาเภอ/อปท.
มีส่วนร่วม และส่งแผนไปยังคณะกรรมการบริหารงานตาบลแบบบูรณาการ
ทุกแห่ง
(ก.บ.ต.) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนพัฒนาตาบล
2 - คณะกรรมการบริหารงานตาบลแบบบูรณาการ (ก.บ.ต.) จัดทาแผนพัฒนา ก.บ.ต. (สนง.พชอ.)
ตาบล โดยรวบรวมข้อมูลจากในพื้นที่ทุกภาคส่วน เช่น แผนพัฒนาหมู่บา้ น
แผนชุมชน แผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นต้น มาวิเคราะห์หรือสังเคราะห์ กาหนด
ทิศทางและจัดทาแผนพัฒนาตาบล รวมทั้งส่งแผนดังกล่าวให้คณะกรรมการ
บริหารงานอาเภอแบบบูรณาการ (ก.บ.อ.)
- องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ดาเนินการเพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนา อปท. ทุกแห่ง
ท้องถิ่น โดยนาปัญหาความต้องการจากเวทีประชาคม แผนชุมชน เป็นต้น
มาประกอบเพื่อเปลี่ยนแปลงแผนเพิ่มเติม
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63

มี.ค. – เม.ย.
63

มี.ค. – เม.ย.
63
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ที่

ระดับของแผน/การดาเนินงาน

หน่วยดาเนินการ

ช่วงเวลา

แผนพัฒนาอาเภอ
3 - คณะกรรมการบริหารงานอาเภอแบบบูรณาการ (ก.บ.อ.) นากรอบทิศทางการ
ก.บ.อ.
เม.ย. – พ.ค.
พัฒนาอาเภอและยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดมาเป็นแนวทางในการจัดทา
63
แผนพัฒนาอาเภอ และแผนความต้องการระดับอาเภอ
- คณะกรรมการบริหารงานอาเภอแบบบูรณาการ (ก.บ.อ.) จาแนกแผนงาน
ก.บ.อ./อปท.
พ.ค. 63
หรือโครงการระดับอาเภอในความรับผิดชอบของ อปท. ในพื้นที่ เพื่อส่งให้
คณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับอาเภอ และเสนอคณะกรรมการ
ประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับจังหวัด เพื่อพิจารณาโครงการที่เกินศักยภาพ
หรือขีดความสามารถเสนอให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.)
- คณะกรรมการบริหารงานอาเภอแบบบูรณาการ (ก.บ.อ.) ส่งแผนพัฒนา
ก.บ.อ.
พ.ค. 63
อาเภอให้คณะทางานกลัน่ กรองแผนพัฒนาอาเภอ (ผ่านทีท่ าการปกครอง
จังหวัด) พิจารณาก่อนที่จะเสนอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดให้ความเห็นชอบ
- คณะทางานกลัน่ กรองแผนพัฒนาอาเภอ พิจารณาให้ความเห็นชอบ
ปค.จังหวัดระยอง
มิ.ย. 63
แผนพัฒนาอาเภอ แล้วเสนอผู้ว่าราชการจังหวัดเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ
รวมทั้ง นาข้อมูลแผนพัฒนาอาเภอเข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงาน
จังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) เพื่อทราบ
- คณะกรรมการบริหารงานอาเภอแบบบูรณาการ (ก.บ.อ.) ส่งแผนพัฒนา
ก.บ.อ.
ก.ค. 63
อาเภอที่ผ่านความเห็นชอบแล้ว ให้ ก.บ.จ./หน่วยงานราชการ/รัฐวิสาหกิจ/
อปท.ในพื้นที่ และส่งแผนความต้องการระดับอาเภอให้ ก.บ.จ. (ผ่านสานักงาน
จังหวัด) หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นข้อมูลจัดทาแผนพัฒนาจังหวัด
แผนพัฒนาจังหวัด และแผนปฏิบัติราชการประจาปี
4 จังหวัดระยองแจ้งซักซ้อมหลักเกณฑ์และแนวทางการเสนอโครงการเพื่อบรรจุ
สนจ.ระยอง
1 ก.ค. 63
ในแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด พ.ศ. 2561 – 2565 ฉบับทบทวน
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และขอรับการสนับสนุนงบประมาณตาม
แผนปฏิบัติราชการประจาปี พ.ศ. 2565 ให้ทุกส่วนราชการ/หน่วยงาน
ในจังหวัดรับทราบและถือปฏิบตั ิ โดยให้ยึดประเด็นการพัฒนาและแนว
ทางการพัฒนาจังหวัดตามแผนพัฒนาจังหวัด ฉบับทบทวนประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2564 ไปพลางก่อน
5 ส่วนราชการ หน่วยงาน และอาเภอ จัดทารายละเอียดเสนอโครงการเพื่อเสนอ
ฝ่ายเลขาฯ
ก.ค. - ส.ค. 63
ขอรับการสนับสนุนงบประมาณประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยส่ง
อนุกรรมการฯ
ข้อมูลให้กับจังหวัดระยอง และฝ่ายเลขาอนุกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนา
ทั้ง 6 ด้าน
จังหวัดระยอง 6 ด้าน (ส่งให้ดา้ นใดด้านหนึ่งที่สอดคล้องที่สดุ ) ได้แก่
1) ด้านการเกษตร ประมง และปศุสัตว์ (สนง.เกษตรและสหกรณ์ฯ เป็นเลขาฯ)
2) ด้านการท่องเที่ยวและบริการ (สนง.การท่องเที่ยวและกีฬาฯ เป็นเลขาฯ)
3) ด้านอุตสาหกรรม (สนง.อุตสาหกรรมฯ เป็นเลขาฯ)
4) ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมฯ เป็นเลขาฯ)
5) ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต (สนง.พัฒนาสังคมและความมั่นคงฯ เป็นเลขาฯ)
6) ด้านพาณิชยกรรม การค้า และการลงทุน (สนง.พาณิชย์ฯ เป็นเลขาฯ)
รายงานการประชุม ก.บ.จ.รย. ครั้งที่ 4/2563
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6

จังหวัดระยองอบรมให้ความรู้และสร้างความเข้าใจเพื่อทบทวนแผนพัฒนา
สนจ.ระยอง
31 ก.ค. 63
จังหวัดระยอง พ.ศ. 2561 – 2565 (ฉบับทบทวนปีงบประมาณ พ.ศ. 2565)
และแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กลุม่ เป้าหมายคือ
ทุกภาคส่วนในจังหวัดระยอง
7 คณะอนุกรรมการแต่ละด้านจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนเป้าหมาย
ฝ่ายเลขานุการ ก.ค. - ส.ค. 63
การพัฒนา ประเด็นและแนวทางการพัฒนา ตัวชี้วัด เป็นต้น เพือ่ ปรับปรุงให้
แต่ละคณะฯ
สอดคล้องกับสภาวการณ์ในปัจจุบันและในอนาคต รวมทั้ง พิจารณาและ
วิเคราะห์แผนงาน/โครงการที่หน่วยงานเสนอ แล้วรายงานผลให้ ก.บ.จ. ทราบ
8 คณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) โดยสานักงาน
ก.บ.จ.
ส.ค. 63
จังหวัดระยอง รวบรวมข้อมูลทั้งหมดจากแผนของทุกภาคส่วน เพื่อจัดทาร่าง
(สนจ.ระยอง)
แผนพัฒนาจังหวัดระยอง พ.ศ. 2561 – 2565 (ฉบับทบทวนปีงบประมาณ
พ.ศ. 2565) และแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
9 สานักงานจังหวัดระยอง นาร่างแผนพัฒนาจังหวัด พ.ศ. 2561 - 2565
สนจ.ระยอง
23 ก.ย. 63
(ฉบับทบทวนปีงบประมาณ พ.ศ. 2565) และแผนปฏิบัติราชการประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 เข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัด
แบบบูรณาการจังหวัดระยอง (ก.บ.จ.รย.) เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ
10 สานักงานจังหวัดระยองดาเนินการปรับปรุงร่างแผนพัฒนาจังหวัดระยองฯ
สนจ.ระยอง
ก.ย. 63
และร่างแผนปฏิบัติราชการประจาปีฯ ตามข้อแนะนาของ ก.บ.จ.รย.
11 สานักงานจังหวัดระยองจัดส่งแผนพัฒนาจังหวัดระยอง พ.ศ. 2561 - 2565
สนจ.ระยอง
30 ก.ย. 63
(ฉบับทบทวนปีงบประมาณ พ.ศ. 2565) ฉบับสมบูรณ์ และแผนปฏิบัติ
ราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ให้ทีมบูรณาการกลาง
12 ทีมบูรณาการกลางดาเนินการพิจารณาแผนพัฒนาจังหวัด และแผนปฏิบัติ
ทีมบูรณาการกลาง ต.ค. – ธ.ค.
ราชการประจาปีฯ
63

จากกระบวนการและขั้นตอนการทบทวนแผนฯ ข้างต้น จึงได้เป็น (ร่าง) แผนพัฒนา
จังหวัดระยอง พ.ศ. 2561 – 2565 (ฉบับทบทวนปี 2565) ซึ่งมีองค์ประกอบ ดังนี้
องค์ประกอบของแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ประกอบด้วยดังนี้
(๑) ข้อมูลเพื่อการพัฒนา
1) ข้อมูลพื้นฐานทางกายภาพ ประกอบด้วย ที่ตั้ง ขนาดพื้นที่ ลักษณะ ภูมิประเทศ
การใช้ประโยชน์ที่ดิน โครงสร้างพื้นฐาน และข้อมูลสนับสนุนอื่น ๆ ที่มีผลต่อการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด
2) ข้อมูลเชิงเปรียบเทียบ ครอบคลุมข้อมูลที่สาคัญของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด
ทั้งข้อมูลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ โดยต้องเป็นข้อมูลที่เป็นปัจจุบันและเป็นอนุกรมอย่างน้อย 3 ปี พร้อมกับ
วิเคราะห์และเปรียบเทียบ เพื่อสะท้อนภาพการเปลี่ยนแปลงที่สาคัญของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ประกอบด้วย
- ด้านเศรษฐกิจ ประกอบด้วยข้อมูลหลักที่แสดงภาพรวมของเศรษฐกิจและ
สาขาเศรษฐกิจหลักที่สาคัญของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด การค้าชายแดน การท่องเที่ยว และเศรษฐกิจระดับครัวเรือน
(รายได้และหนี้สินเฉลี่ยต่อครัวเรือน) รวมทั้งมีการวิเคราะห์และเปรียบเทียบเพื่อสะท้อนภาพการเปลี่ยนแปลง
พร้อมเหตุผลประกอบและข้อมูลสนับสนุนอื่นๆ ที่แสดงให้เห็นศักยภาพหรือระดับความรุนแรงของปัญหา
- ด้านสังคมและความมั่นคง ประกอบด้วยข้อมูลด้านสังคมที่สาคัญของจังหวัด
และกลุ่มจังหวัด เช่น ประชากร แรงงาน การศึกษา สาธารณสุข ความยากจน อาชญากรรม ปัญหา ยาเสพติด เป็นต้น
รวมทั้งมีการวิเคราะห์และเปรียบเทียบเพื่อสะท้อนภาพการเปลี่ยนแปลง พร้อมเหตุผลประกอบและข้อมูลสนับสนุน
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- ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วยข้อมูลด้านทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่สาคัญ เช่น ป่าไม้ ดินและที่ดิน แหล่งน้า ขยะ มลพิษ เป็นต้น โดยมีข้อมูลสนับสนุนที่
เพียงพอ รวมทั้งมีการวิเคราะห์และเปรียบเทียบเพื่อสะท้อนภาพการเปลี่ยนแปลง
3) ประเด็นปัญหาและความต้องการเชิงพื้นที่ โดยนาเสนอวิธีการหรือกระบวนการ
ในการเก็บรวบรวมปัญหาและความต้องการของประชาชนในพื้นที่ โดยต้องผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมของภาคี
การพัฒนาในจังหวัดและกลุ่มจังหวัด และต้องมีการประสานแผนระดับต่าง ๆ ในพื้นที่ โดยเชื่อมโยงจากแผนพัฒนา
หมู่บ้าน/ชุมชน แผนพัฒนาท้องถิ่น และแผนความต้องการระดับอาเภอ เพื่อรวบรวมปัญหาและความต้องการของ
ประชาชน ในพื้นที่ เพื่อให้แผนมีความเชื่อมโยงสอดคล้องกันในทุกระดับเป็นแผนเดียวกัน (One Plan)
4) ผลการพัฒนาและแก้ไขปัญหาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดในช่วงที่ผ่านมา โดยการ
นาเสนอให้เห็นผลการดาเนินการตามแผนว่าประสบผลสาเร็จมากน้อยเพียงใด บรรลุเป้าหมายรวมและเป้าหมาย
ของแนวทางการพัฒนาแต่ละแนวทางที่กาหนดไว้ และบรรลุผลตามตัวชี้วัดที่กาหนดไว้หรือไม่ หากไม่สามารถ
บรรลุตามเป้าหมายหรือตัวชี้วัดที่กาหนดไว้ให้แสดงเหตุผลประกอบ พร้อมทั้งให้ระบุเหตุผลสนับสนุน หากเห็นสมควร
ดาเนินการต่อหรือยุติการดาเนินการ
(๒) ประเด็นการพัฒนา
1) บทวิเคราะห์ เลือกใช้เครื่องมือการวิเคราะห์ตามหลักวิชาการวางแผน เพื่อแสดง
ให้เห็นถึงโอกาส ศักยภาพ ปัญหา และอุปสรรคของจังหวัดและกลุ่มจังหวัดมีการวิเคราะห์ ความเชื่อมโยงเป้าหมาย
การพัฒนาตามหลัก logical framework โดยจะต้องมีความสอดคล้องกับข้อมูลเพื่อการพัฒนา ตัวชี้วัดการพัฒนา
ระดับจังหวัดและกลุ่มจังหวัด และผลการวิเคราะห์ศักยภาพและประเด็นปัญหาในด้านต่างๆ
2) เป้าหมายการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด (ระยะ 5 ปี) แสดงสถานภาพที่
จังหวัดและกลุ่มจังหวัดต้องการจะเป็นหรือบรรลุถึงในอนาคตอย่างชัดเจน สอดคล้องกับโอกาส ศักยภาพ ปัญหา
และอุปสรรค ที่เป็นลักษณะเฉพาะของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด
3) ตั ว ชี้ วั ด ความส าเร็ จ ตามเป้ า หมายการพั ฒ นาจั ง หวั ด และกลุ่ ม จั ง หวั ด
ตัวชี้วัดจะต้องมีความชัดเจนสอดคล้องเชื่อมโยงกับเป้าหมายการพัฒนาตลอดช่วงระยะเวลาของแผน มีจานวนที่
เหมาะสมและสามารถวัดได้ในเชิงปริมาณหรือคุณภาพ สาหรับค่าเป้าหมายจะต้องมีความสอดคล้องกับค่าฐานข้อมูล
4) ประเด็นการพัฒนาของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด กาหนดประเด็นการพัฒนา
ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัดที่สอดคล้องกับประเด็นการพัฒนาสาคัญระดับชาติ (agenda) ทิศทางการพัฒนาภาค
รวมทั้งศักยภาพ โอกาส ปัญหา และความต้องการของพื้นที่ (area) สอดคล้องกับผลที่ได้จากบทวิเคราะห์ และจัดลาดับ
ความสาคัญของประเด็นการพัฒนา ประกอบด้วย
- วัตถุประสงค์ (ของแต่ละประเด็นการพัฒนา)
- เป้าหมายและตัวชี้วัด (ของแต่ละประเด็นการพัฒนา)
- แนวทางการพัฒนา (ของแต่ละประเด็นการพัฒนา)
- แผนงานโครงการอย่างย่อ (Project Brief)
สาหรับข้อมูล (ร่าง) แผนพัฒนาจังหวัดระยอง พ.ศ. 2561 – 2565 (ฉบับทบทวนปี
2565) รายละเอียดตามเอกสารแนบ 1
คุณมนตรี ผู้แทน อบจ.รย. ได้ให้ข้อคิดเห็นดังนี้ ในช่วงที่ผ่านมาได้เกิดสถานการณ์
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ทาให้ส่งผลกระทบต่อทุกภาคส่วนเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะ
ประชาชนจานวนไม่น้อยที่ต้องตกงานหรือขาดรายได้ ดังนั้น โครงการที่จะดาเนินการในปีถัดไป ควรอย่างยิ่งที่จะ
เน้นโครงการที่เป็นการจ้างงาน หรือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน
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คุณบุญยืน ผู้แทนภาคประชาสังคม ได้ให้ข้อคิดเห็นดังนี้ เมื่อช่วงเช้าของวันนี้ ได้มี
การประชุมคณะกรรมการด้านพลังงาน ซึ่งมีการพิจารณาถึงประเด็นยุทธศาสตร์ด้านพลังงานด้วยว่า ไม่มีประเด็น
หรือกลยุทธ์ในแผนพัฒนาจังหวัด และไม่ค่อยมีแผนงานโครงการด้านพลังงานเท่าไร จึงขอให้ฝ่ายเลขานุการฯ
ประสานงานกับสานักงานพลังงานจังหวัดระยองอีกครั้ง เพื่อจะได้ปรับปรุงแผนพัฒนาจังหวัดให้มีความสมบูรณ์
ผู้แทนสานักงานจังหวัดระยอง ได้ชี้แจงดังนี้ ในประเด็นด้านพลังงานจะบรรจุอยู่ใน
ประเด็นการพัฒนาจังหวัดหลักที่ 4 ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในส่วนด้านพลังงานจะเป็นแนวทางการ
พัฒนาหรือกลยุทธ์ภายใต้ประเด็นการพัฒนา ดังนั้น ในแผนพัฒนาจังหวัดฉบับทบทวนประเด็นด้านพลังงานไม่ได้
ขาดไป อีกทั้ง ร่างแผนข้างต้นฯ ทุกประเด็นการพัฒนาได้ผ่านการประชุมของคณะอนุกรรมการจัดทาแผนมาด้วยแล้ว
มติที่ประชุม : เห็นชอบใน (ร่าง) พ.ศ. 2561 – 2565 (ฉบับทบทวนปี 2565) และให้
สานักงานจังหวัดระยองดาเนินการปรับปรุงแผนพัฒนาจังหวัดระยองให้สอดคล้องกับแนวทางและความต้องการ
ของทุกภาคส่วน

4.2 การจัดทาแผนปฏิบัติราชการประจาปีของจังหวัดระยอง ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565
ฝ่ายเลขานุการฯ ได้ชี้แจงดังนี้ ตามที่คณะกรรมการบูรณาการนโยบายพัฒนาภาค
(ก.บ.ภ.) ในการประชุมครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2563 ได้กาหนดหลักเกณฑ์การเสนอโครงการ
และกรอบวงเงินการจัดสรรงบประมาณ ดังนี้
1) หลักเกณฑ์การจัดทาแผนปฏิบัติราชการประจาปีของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ดังนี้
1.1) โครงการที่ดาเนินการโดยจังหวัดและกลุ่มจังหวัดจะต้องมีลักษณะดังนี้
1) สอดคล้องและเชื่อมโยงกับแนวทางการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด
สนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ แผนระดับชาติ นโยบายรัฐบาล ทิศทางการพัฒนาภาค รวมทั้ง ศักยภาพ/
ปัญหา และความต้องการของประชาชนในพื้นที่
2) มีความเหมาะสมและเป็นไปได้ ทั้งด้านเทคนิค งบประมาณ และระยะเวลา
รวมทั้ง มีความคุ้มค่าด้านเศรษฐกิจ สังคม ความมั่นคง และทรัพยากรธรรมชาติ
3) มีรายละเอียดประมาณการค่าใช้จ่าย และข้อมูลอื่น ๆ ครบถ้วนสมบูรณ์
และสามารถดาเนินการได้ทันที
4) โครงการที่เป็นงบลงทุนและ/หรือครุภัณฑ์จะต้องแสดงหน่วยงานที่พร้อม
รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในปีถัดไป
5) สามารถเสนอโครงการที่ต้องใช้ระยะเวลาดาเนินการมากกว่า 1 ปีได้
6) โครงการที่ต้องดาเนินการในพื้นที่ ต้องได้รับการอนุมัติ/อนุญาตจากเจ้าของ
พื้นที่/หน่วยงานเจ้าของพื้นที่ก่อน
1.2) โครงการที่ดาเนินการโดยจังหวัดและกลุ่มจังหวัดจะต้องไม่มีลักษณะดังนี้
1) ไม่เป็นการจัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์เพื่อแจกจ่ายแก่ประชาชนโดยตรง สาหรับ
โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพจะสนับสนุนเฉพาะวัสดุประกอบการฝึกอบรม
2) ไม่เป็นการจัดซื้อครุภัณฑ์เพื่อใช้งานตามภารกิจปกติของส่วนราชการ
3) ไม่เป็นค่าใช้จ่ายสาหรับปรับปรุง/ซ่อมแซม/ก่อสร้างอาคารสถานที่ของ
ส่วนราชการ
4) ไม่มีวัตถุประสงค์หลักเกี่ยวกับการศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน และกลุ่มเป้าหมาย
ต้องไม่ใช้เจ้าหน้าที่ของรัฐ เว้นแต่ฝึกอบรมด้านอาชีพ และด้านความมั่นคง
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5) ไม่เป็นในลักษณะของกิจกรรมย่อย ควรมีการจัดกลุ่มเป็นโครงการเดียวกัน
และหรือบูรณาการกิจกรรมที่เกี่ยวข้องเข้าด้วยกันเป็นแผนงาน
6) ต้องไม่เป็นการเดินทางไปต่างประเทศ เว้นแต่เป็นกิจกรรมที่มีข้อผูกพัน
กับประเทศในกลุ่มอาเซียน จีน ญี่ปุ่น และเกาหลีใต้
7) ต้องไม่เป็นภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เว้นแต่มีเหตุผลความ
จาเป็นและเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้ง ให้มีหนังสือยืนยันจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ทั้งนี้ เฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ยังไม่ได้เป็นหน่วยรับงบประมาณโดยตรง
2) กรอบการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ในส่วนของงบประมาณจังหวัดมีรายละเอียดการจัดสรรดังนี้
2.1) ให้จังหวัดเสนอโครงการได้ไม่น้อยกว่า 1.5 เท่า แต่ไม่เกิน 2 เท่า ของกรอบ
การจัดสรรฯ หากเสนอเกินกรอบดังกล่าว จะพิจารณาตามลาดับความสาคัญของโครงการเฉพาะที่อยู่ภายในกรอบ
วงเงินงบประมาณ 2 เท่า เท่านั้น
2.2) องค์ประกอบในการจัดสรรงบประมาณจังหวัด ประกอบด้วยดังนี้
- จัดสรรเฉลี่ยเท่ากันทุกจังหวัด (ร้อยละ 20)
- จัดสรรตามจานวนประชากรของแต่ละจังหวัด (ร้อยละ 20)
- จัดสรรตามขนาดพื้นที่จังหวัด (ร้อยละ 5)
- จัดสรรตามสัดส่วนคนจนในแต่ละจังหวัด (ร้อยละ 10)
- จัดสรรผกผันตามรายได้ต่อครัวเรือน (ร้อยละ 25)
- จัดสรรตามผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (GPP) (ร้อยละ 10)
- จัดสรรตามประสิทธิภาพการบริหารงบประมาณของจังหวัด ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 (ร้อยละ 10)
2.3) การจัดสรรงบบริหารจัดการของจังหวัด ตามขนาดจังหวัด มี ๓ องค์ประกอบ
(๑) จานวนอาเภอในจังหวัด (ร้อยละ ๔๐)
(๒) จานวนประชากรในจังหวัด (ร้อยละ ๓๐)
(๓) ขนาดพื้นที่ของจังหวัด (ร้อยละ ๓๐)
ซึ่งจากเกณฑ์ดังกล่าวสามารถแบ่งขนาดของจังหวัดได้เป็น ๓ ขนาด ดังนี้
(๑) จังหวัดขนาดใหญ่ ให้ได้รับงบบริหารจัดการ ๑๐ ล้านบาท
(๒) จังหวัดขนาดกลาง ให้ได้รับงบบริหารจัดการ 9 ล้านบาท
(๓) จังหวัดขนาดเล็ก ให้ได้รับงบบริหารจัดการ 8 ล้านบาท
สาหรับจังหวัดระยองได้รับกรอบการจัดสรรงบประมาณฯ ดังนี้ งบพัฒนาจังหวัด
จานวน 364.7111 ล้านบาท งบบริหารจัดการจัดหวัด จานวน 9 ล้านบาท รวมกรอบงบประมาณจานวน
373.7111 ล้านบาท (ลดลงจากกรอบปี 2564 จานวน 6.3123 ล้านบาท (378.0234 ล้านบาท)) ดังนั้น
เสนองบประมาณได้ไม่เกิน 2 เท่า คือ 747.4222 ล้านบาท ซึ่งส่วนราชการและหน่วยงาน ได้เสนอโครงการ/
กิจกรรม เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายข้างต้นเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ สานักงานจังหวัดระยองในฐานะ
ฝ่ายเลขานุการฯ ก.บ.จ.รย. ได้พิจารณาคัดเลือกโครงการ/กิจกรรม ที่ได้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ ก.บ.ภ. กาหนด
เบื้องต้นเรียบร้อยแล้ว เพื่อบรรจุในแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ประกอบด้วย 33 โครงการ
105 กิจกรรม วงเงินรวมทั้งสิ้น 745,826,270 บาท จาแนกตามประเด็นการพัฒนาจังหวัด รายละเอียดตาม
เอกสารแนบ 2
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ทั้งนี้ ฝ่ายเลขานุการฯ ได้พิจารณาจัดลาดับความสาคัญของโครงการตามแผนปฏิบัติ
ราชการฯ เบื้องต้นด้วยแล้ว โดยพิจารณาจากความพร้อมในการดาเนินโครงการ มีความคุ้มค่าที่จะทา เป็นโครงการ
ที่ตอบสนองนโยบายของจังหวัดและนโยบายของรัฐบาล เป็นโครงการที่ดาเนินการมาต่อเนื่องหรือเป็นงานประจาปี
ของจังหวัด เป็นโครงการที่แก้ไขปัญหาเร่งด่วนในพื้นที่ รวมทั้ง สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ก ารพัฒนาจังหวัด เป็นต้น
รายละเอียดตามเอกสารแนบ 3
มติที่ประชุม : เห็นชอบใน (ร่าง) แผนปฏิบัติราชการประจาปีของจังหวัดระยอง ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 และให้ฝ่ายเลขานุการฯ จัดทารายละเอียดให้ครบถ้วน

4.3 แผนงานโครงการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ที่จงั หวัดขอรับการ
สนับสนุนงบประมาณจากกระทรวง กรม เพื่อดาเนินการให้สอดคล้องตามความต้องการของแผน
จังหวัดระยอง
ฝ่ายเลขานุการฯ ได้ชี้แจงดังนี้ หนังสือแนวทางของสานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ (สศช.) ข้างต้น กาหนดให้จังหวัดจัดทาสรุปแผนงานโครงการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ที่จังหวัดขอรับการสนับสนุน งบประมาณจากกระทรวง กรม เพื่อดาเนินการให้สอดคล้องตามความต้องการของ
แผนพัฒนาจังหวัด ซึ่งจะต้องเป็นโครงการที่มีความสาคัญสูงและมีผลกระทบ (Impact) สูงต่อการพัฒนาจังหวัด
โดยให้เสนอแผนงานโครงการได้ไม่เกิน 10 โครงการ พร้อมทั้งจัดเรียงลาดับความสาคัญด้วย
จากแนวทางข้างต้น สานักงานจังหวัดระยองจึงได้รวบรวมแผนงานโครงการที่หน่วยงาน
เสนอมาให้จังหวัดระยองพิจารณาเบื้องต้นแล้ว เป็นแผนงานโครงการที่มีความสาคัญและมีผลกระทบ (Impact) สูง
ต่อการพัฒนาจังหวัด และส่วนใหญ่ได้ผ่านมติคณะรัฐมนตรีไปแล้ว เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2563 จึงนามาเสนอบรรจุ
ในแผนเพื่อส่งให้กระทรวง/กรมพิจารณาต่อไป รายละเอียดตามเอกสารแนบ 4
มติที่ประชุม : เห็นชอบแผนงานโครงการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ที่จังหวัดขอรับ
การสนับสนุนงบประมาณจากกระทรวง กรม

4.4 การบริหารทรัพย์สินที่ได้มาจากการใช้จ่ายงบประมาณของจังหวัดตั้งแต่
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 – 2562 (สานักงานจังหวัดระยอง)
ฝ่ายเลขานุการฯ ได้ชี้แจงดังนี้ จังหวัดระยองมีหนังสือแจ้งให้ส่วนราชการ/หน่วยงาน
(หนังสือจังหวัดระยอง ด่วนที่สุด ที่ รย 0017.2/ว 238 ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2563) ที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ
รายจ่ายตามแผนปฏิบัติราชการประจาปีของจังหวัด ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 – 2562 ดาเนินการตรวจสอบ
รายการทรัพย์สินที่ได้มาจากการใช้งบประมาณรายจ่ายของจังหวัด ซึ่งส่วนราชการและหน่วยงานได้จัดส่งข้อมูล
รายการทรัพย์สินให้จังหวัดระยองเรียบร้อยแล้ว
ระเบียบ/กฎหมาย/ประกาศที่เกี่ยวข้อง
1. กรณีการโอนที่ดินและสิ่งก่อสร้าง : ซึ่งเป็นทรัพย์สินของจังหวัดและกลุ่มจังหวัดที่
ได้มาจากการใช้จ่ายงบประมาณของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ให้ถือปฏิบัติตามหนังสือกรมธนารักษ์ ด่วนที่สุด ที่ กค
0๓๐๔/๕๕๕๔ ลงวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๕๕ ที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่ได้มาจากการใช้งบประมาณของจังหวัดและ
กลุ่มจังหวัด ถือเป็นทรัพย์สินของจังหวัดหรือกลุ่มจังหวัดจึงเป็นอสังหาริมทรัพย์อันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน
ที่ใช้เพื่อประโยชน์ของแผ่นดินโดยเฉพาะตามมาตรา ๑๓๐๔ (๓) แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และเป็น
ที่ราชพัสดุซึ่งกระทรวงการคลังเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์ ตามมาตรา ๔ และมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติที่ราชพัสดุ
พ.ศ. ๒๕๑๘ โดยจังหวัดและกลุ่มจังหวัดมีสถานะทางกฎหมายเป็นเพียงผู้ใช้ประโยชน์ในที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่จัดหา
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มาเท่านั้น การที่จังหวัดและกลุ่มจังหวัดจะโอนที่ดินและสิ่งก่อสร้างไปให้ส่วนราชการอื่น หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วย
ระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น หน่วยงานอื่นซึ่งมีกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น
หรือรัฐวิสาหกิจ จึงต้องถือปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยที่ราชพัสดุ และการโอนจะกระทาได้ในลั กษณะเปลี่ยนแปลง
ผู้ใช้ประโยชน์ในที่ราชพัสดุเท่านั้น โดยถือปฏิบัติ คือ จะต้องส่งคืนให้กรมธนารักษ์ตามข้อ ๓๔ (๑) ของกฎกระทรวง
ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการปกครองดูแล บารุงรักษา ใช้ และจัดหาประโยชน์เกี่ยวกับที่ราชพัสดุ พ.ศ. ๒๕๔๕
และที่แก้ไขเพิ่มเติม โดยในการส่งคืนให้แสดงเหตุผลว่าประสงค์จะส่งคืนเพื่อให้หน่วยงานใดเป็นผู้ใช้ประโยชน์
2. กรณีครุภัณฑ์ที่มีคุณภาพดี : ซึ่งเป็นทรัพย์สินของจังหวัดและกลุ่มจังหวัดที่ได้มา
จากการใช้จ่ายงบประมาณของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ให้ถือปฏิบัติตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการ
จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/๐๔๙๙๘๖ ลงวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน
๒๕๖๑ จังหวัดและกลุ่มจังหวัดที่ประสงค์จะโอนพัสดุที่ได้จัดหาโดยใช้งบประมาณของจังหวัดหรือกลุ่มจังหวัด ซึ่งเป็น
พัสดุที่มีคุณภาพดี ยังสามารถใช้งานได้ให้กับหน่วยงานของรัฐ โดยให้คานึงถึงอานาจหน้าที่และความพร้อมในการ
บริหารจัดการทรัพย์สินของหน่วยงานผู้รับโอนด้วย เพื่อให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัดหรือกลุ่มจังหวัดได้เป็น
กรณีเฉพาะราย ทั้งนี้ การโอนพัสดุดังกล่าวจะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบ
บูรณาการ (ก.บ.จ.) หรือคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.) แล้วแต่กรณีก่อนทุกครั้ง
ทั้งนี้ ขอให้ผู้โอนและผู้รับโอนต้องดาเนินการลงบัญชีหรือทะเบียนคุมพัสดุและการจาหน่ายพัสดุตามระเบียบหรือ
หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัดด้วย
สาหรับการประชุมในครั้งนี้ สานักงานจังหวัดระยองในฐานะฝ่ายเลขานุการฯ ได้ตรวจสอบ
ทรัพย์สินที่ได้มาจากการใช้จ่ายงบประมาณของจังหวัดแล้ว รายละเอียดตามเอกสารแนบ 4
มติที่ประชุม : เห็นชอบตามที่ฝ่ายเลขาฯ เสนอ และให้ดาเนินการตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่อง อื่นๆ
- ไม่มี –

เลิกประชุมเวลา 15.00 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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