รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัดระยอง (ก.บ.จ.รย.)
ครัง้ ที่ 1/๒๕64
วันที่ 1 มีนาคม 2564 เวลา 13.30 น.
ณ ห้องภักดีศรีสงคราม ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดระยอง
**************************

กรรมการผู้ร่วมประชุม
1. นายชาญนะ เอี่ยมแสง
2. นายอนันต์ นาคนิยม
3. น.อ. ไกรสร บุระณะ
4. พ.อ. สมพงษ์ เวียงนนท์
5. พ.ต.อ. หญิง ณปภัช ศรีพนมธนากร
6. น.อ. เศรษฐา โกศัยสุข
7. นางศุภิญญดา สุขมงคล
8. นางสาวปุณิกา ศรีติมงคล
9. นายธนโชค พงษ์ชวลิต
10. นายพุทธิกรณ์ วิชัยดิษฐ
11. นางสาวสุวีรยา ปั้นปาน
12. นายพิสัณห์ เนื่องจานงค์
13. ร้อยเอก กิจสมพงษ์ กล้าหาญ
14. นางพรรณทิภา สีขาว
15. นายครรชิต ศรีนพวรรณ
16. นายพงษ์อนันต์ จันทร์ไพร
17. นายวรวุฒิ ด่านสมพงษ์
18. นางสมหมาย พลมณี
19. นายอัครวิชย์ เทพาลิต
20. นายนิพัทธ์ จิตติรบารุง
21. นางปิยนุช ทองสุขสมบูรณ์
22. นายมนตรี ชนะชัยวิบูลวัฒน์
23. นางฐปนีย์ โสภณ
24. นางสาวมิถิรา คีรีแลง
25. นางสาวยุวพร ดีพุดซา
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ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง
ประธานฯ
รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง
แทน ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๑
แทน ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 14
แทน ผู้บงั คับการตารวจภูธรจังหวัดระยอง
แทน รอง ผอ.รมน.จังหวัด ร.ย. (ท.)
แทน ปลัดจังหวัดระยอง
แทน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดระยอง
เกษตรและสหกรณ์จังหวัดระยอง
อุตสาหกรรมจังหวัดระยอง
พาณิชย์จังหวัดระยอง
คลังจังหวัดระยอง
แรงงานจังหวัดระยอง
แทน พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดระยอง
ผู้อานวยการสานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
จังหวัดระยอง
ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดระยอง
วัฒนธรรมจังหวัดระยอง
แทน เกษตรจังหวัดระยอง
ผู้อานวยการ ททท.สานักงานจังหวัดระยอง
แทน ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค สาขาระยอง
แทน ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดระยอง
แทน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง
แทน นายกเทศมนตรีนครระยอง
แทน นายกเทศมนตรีเมืองมาบตาพุด
แทน ประธานสันนิบาตเทศบาลจังหวัดระยอง
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26. นายพิธพร สะมะลาภา
27. นายสุรพล สุทธจินดา
28. นายโสภณ หิงปิน
29. นายสุรศักดิ์ วงษ์เหม
30. นายบุญยืน เลาหวิทยะรัตน์
31. นายมาโนชย์ ประทุมพิทักษ์
32. นางกมลวรรณ จิระวังแก้ววรวุฒิ
33. นางสุธีรา ผ่องใส
34. นางสาวประภาศรี พิษณุพงควิชชา

ประธานหอการค้าจังหวัดระยอง
แทน ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง
แทน ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดระยอง
รองประธานคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดระยอง
ผู้แทนภูมิปัญญาด้านการมีส่วนร่วม
ผู้แทนภาคประชาสังคม
แทน ผู้แทนภาคประชาชน
ผู้แทนภาคประชาสังคม
หัวหน้าสานักงานจังหวัดระยอง
เลขานุการฯ

ผู้ไม่มาประชุม (ติดราชการ/ภารกิจสาคัญ)
1. รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง (นายยุทธพล องอาจอิทธิชัย)
2. รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง (ว่าที่ร้อยตรี พิรุณ เหมะรักษ์)
3. นายกเทศมนตรีเมืองบ้านฉาง
4. ประธานชมรมนายกองค์การบริหารส่วนตาบล จังหวัดระยอง
5. นายประจวบ จาเนียรศรี

ผู้เข้าร่วมประชุม
1. นางธารทิพย์ จันทร์พิทักษ์
2. นางสาวพิยดา ชุณหอโนทัย
3. นางวรรณี สุขสุวรรณ
4. นางสาวดวงตา รุ่งราตรี
5. นายจารึก ตันเจริญ
6. นายพิทักษ์ มณีรัสยากร
7. นางสาวศิริพร พิลาพันธ์
8.นางสาวรัชนี รัมมะไม
9. นายเฉลิมชาติ กองแสง
10. นายจีรวัสส์ เปรมดิษฐ์
11. นายศุภวิชญ์ วงษ์อุรา

สานักงานทรัพยากรนาแห่งชาติ ภาค 2
สานักงานทรัพยากรนาบาดาล เขต 9
สานักงานวัฒนธรรมจังหวัดระยอง
สานักงานวัฒนธรรมจังหวัดระยอง
สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดระยอง
สานักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง
สานักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง
สมาคมอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดระยอง
สานักงานจังหวัดระยอง
สานักงานจังหวัดระยอง
สานักงานจังหวัดระยอง

เริ่มประชุมเวลา 13.30 น.
เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ในฐานะประธานกรรมการบริหารงานจังหวัด
แบบบู รณาการจั งหวัดระยอง (ก.บ.จ.รย.) เป็ น ประธานในการประชุม ฯ กล่าวเปิ ดและด าเนิ นการประชุม ตาม
ระเบียบวาระ ดังนี
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ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่อง ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ
ประธานที่ประชุมฯ ได้แจ้งว่าตามที่ จังหวัดระยองได้แต่งตังคณะกรรมการบริหารงานจังหวัด
แบบบูรณาการจังหวัดระยอง (ก.บ.จ.รย.) เพื่อทาหน้าที่ในการวางแนวทางปฏิบัติและอานวยการให้การบริหารงาน
จังหวัดเป็นไปตามหลักการ นโยบาย และระเบียบตามที่คณะกรรมการนโยบายการบริหารงานจังหวัดและกลุ่ม
จังหวัดแบบบูรณาการ (ก.น.จ.) กาหนด รวมทัง หน้าที่อื่น ๆ ตามที่ ก.น.จ. หรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย โดยการประชุม
ในวั น นี จั ง หวั ด ระยองได้ เชิ ญ คณะกรรมการบริ ห ารงานจั ง หวั ด แบบบู ร ณาการจั ง หวั ด ระยอง (ก.บ.จ.รย.)
ครังที่ 1/2564 เพื่ อ ร่วมหารือ การบริหารงานจัง หวัดให้ เป็น ไปตามนโยบายของรัฐบาล ตามกรอบแนวทาง
การพัฒนาจังหวัดระยอง และติดตามผลการดาเนินการตามมติที่ประชุม คณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ
จังหวัดระยอง (ก.บ.จ.รย.) ครังที่ผ่านมา ประกอบกับข้อเสนอการใช้วงเงินส่งคืนและเหลือจ่ายโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจและส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดระยอง หลังจาก
ประสบปัญหาสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชือไวรัส โคโรนา 2019 (COVID-19)
มติที่ประชุม : รับทราบตามที่ประธานฯ แจ้งให้ทราบ
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุม
หัวหน้าสานักงานจังหวัดฯ ในฐานะเลขานุการฯ แจ้งที่ประชุมดังนี จังหวัดระยองได้จัดประชุม
คณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัดระยอง (ก.บ.จ.รย.) ครังที่ 4/๒๕63 เมื่อวันที่ 23 กันยายน
2563 เวลา 13.30 น. ณ ห้ องศรี สมุ ทโภคไชย ชั น 4 ศาลากลางจั ง หวั ด ระยอง โดยมี ระเบี ยบวาระส าคั ญ คื อ
การพิจารณาร่างแผนพั ฒนาจังหวัดระยอง พ.ศ. 2561 – 2565 (ฉบับทบทวนปี 2565) และร่างแผนปฏิบั ติ
ราชการประจ าปี ง บประมาณ พ.ศ. 2565 ส านั กงานจั งหวั ดระยองในฐานะฝ่ ายเลขานุ การฯ ได้ จั ดท ารายงาน
การประชุ มฯพร้ อมรายละเอี ยดประกอบ และได้ แจ้ งเวี ยนให้ กรรมการฯ ทราบแล้ ว ทั งนี หากกรรมการฯ ท่ านใด
มีความประสงค์ที่จะแก้ไขรายงานการประชุมฯ ดังกล่าว สามารถแจ้งฝ่ายเลขานุการฯ ได้โดยตรง

ดาวน์โหลดรายงานการประชุม ก.บ.จ. ครังที่ 4/2563
(ครังที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564)
มติที่ประชุม : รับรองรายงานการประชุมฯ
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่อง เพื่อทราบ
ผู้แทนสานักงานทรัพยากรนาแห่งชาติ ภาค 2 ได้ชีแจงแผนปฏิบัติการด้านทรัพยากรนา
ของจัง หวัดระยอง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตามที่ คณะกรรมการทรัพยากรนาแห่งชาติ ได้มีคาสั่ง ที่
๔๕/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕6๓ เรื่อง แต่งตังคณะอนุกรรมการทรัพยากรนาจังหวัดระยอง และคาสั่ง ที่
๗๕/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๓ เรื่อง เพิ่มเติมองค์ประกอบคณะอนุกรรมการทรัพยากรนาจังหวัด โดยมีหน้าที่
และอานาจข้อ (๒.๑) จัดทาแผนงาน แผนปฏิบัติการ และแผนงบประมาณการบริหารจัดการทรัพยากรนาแบบบูรณาการ
ของส่วนราชการ หน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้อง และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในระดับจังหวัด ตามกรอบแผนแม่บท
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ระดับลุ่มนาและเสนอคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) ทราบ นัน กลุ่มประสานงานลุ่มนา
ชายฝั่งทะเลตะวันออก สานักงานทรัพยากรนาแห่ง ชาติ ภาค ๒ ร่วมกับส่วนราชการ หน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้อง
และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในระดับจังหวัด ได้ดาเนินการจัดทาแผนปฏิบัติการด้านทรัพยากรนา ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของจั ง หวั ด ระยอง โดยด าเนิ น การตามแนวทางการจั ด ท าแผนปฏิ บั ติ ก ารฯ
ตามพระราชบัญญัติทรัพยากรนาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๑ และได้นาเสนอคณะกรรมการลุ่มนาชายฝั่งทะเลตะวันออก
ให้ความเห็นประกอบแล้ว ในการประชุมครังที่ ๔/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๓ จานวน 200 โครงการ
ประกอบด้วย กรมชลประทาน 64 โครงการ ,กรมพั ฒ นาที่ ดิน 1 โครงการ ,กรมทรัพยากรนา 9 โครงการ ,
กรมทรั พ ยากรน าบาดาล 32 โครงการ ,การประปาส่ ว นภู มิ ภ าค 5 โครงการ ,กรมโยธาธิก ารและผั ง เมื อ ง
1 โครงการ ,กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 1 โครงการ ,องค์การจัดการนาเสีย 4 โครงการ ,กรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น 76 โครงการ และกรมเจ้าท่า 7 โครงการ โดยจะมีการนาเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรี ช่วงปลายเดือน
มีนาคม 2564 ต่อไป

ดาวน์โหลดแผนปฏิบัติการด้านทรัพยากรนาของจังหวัดระยอง
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
มติที่ประชุม : รับทราบตามทีผ่ ู้แทนสานักงานทรัพยากรน้าแห่งชาติ ภาค 2 แจ้งให้ทราบ
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่อง เพื่อพิจารณา
งบประมาณ พ.ศ. 2564

ข้อเสนอการใช้วงเงินส่งคืนและเหลือจ่ายโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจาปี

หัวหน้าสานั กงานจังหวั ดฯ ในฐานะเลขานุ การฯ ได้ชีแจงที่ในประชุม ดัง นี ตามที่
จังหวัดระยองได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายงบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
จานวน 368,126,200 บาท ซึ่งได้อนุมัติและมอบอานาจให้หน่วยงานดาเนินโครงการ/กิจกรรมทังหมดเรียบร้อยแล้ว
โดยจากการตรวจสอบวงเงินเหลือจ่ายจากการจัดซื อจัดจ้างฯ พบว่ามี วงเงิน จานวนหนึ่ ง ซึ่ งสามารถนามาจัดสรร
เพื่อดาเนินโครงการใหม่แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพืนที่และขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนา
ของจั ง หวั ด ได้ และเพื่ อ ให้ ก ารบริ ห ารงบประมาณรายจ่ า ยของจั ง หวั ด ระยองเป็ น ไปอย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
เกิ ดความคุ้ มค่ า และเป็ นประโยชน์ ต่ อประชาชนในพื นที่ จึ งเห็ นควรน าวงเงิ นเหลื อจ่ ายฯ มาด าเนิ นโครงการส ารอง
ตามแผนปฏิบัติราชการฯ (Y2) ซึ่งเป็นอานาจพิจารณาของ ก.บ.จ. ทังนี สานักงานจังหวัดระยองได้ตรวจสอบ
เบืองต้นแล้ว พบว่ามีโครงการ/กิจกรรมที่มีความพร้อมดาเนินการ จานวน 28 โครงการ 66 กิจกรรม วงเงินรวม
337,988,800 บาท และได้ คั ด เลื อ กโครงการ 3 โครงการ 5 กิ จ กรรมหลั ก วงเงิ น รวม 11,800,000 บาท
โดยมีระเบียบ กฎหมาย ประกาศที่เกี่ยวข้อง และรายละเอียดดังนี
ระเบียบ/กฎหมาย/ประกาศที่เกี่ยวข้อง
1. มติคณะกรรมการบูรณาการนโยบายพัฒ นาภาค (ก.บ.ภ.) ในการประชุม ครังที่
1/2563 เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2563 กาหนดหลักเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สรุปสาระสาคัญ ดังนี
รายงานการประชุม ก.บ.จ.รย. ครัง้ ที่ 1/๒๕64

หน้า ๔

1.1 เมื่ อ จั ง หวั ด และกลุ่ ม จั ง หวั ด ได้ รั บ จั ด สรรงบประมาณรายจ่ า ยประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จังหวัดและกลุ่มจังหวัดจะต้องเร่ง รัดดาเนินโครงการตามที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ
ให้ ส อดคล้อ งกั บ เป้ าหมาย การด าเนิ น งานและการเบิ ก จ่ายที่ รัฐ บาลก าหนดตามมาตรการเพิ่ ม ประสิ ท ธิภ าพ
การใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจาปีอย่างเคร่งครัด หากมีความจาเป็นอย่างยิ่งยวดที่จั งหวัดและกลุ่มจังหวัด
จะต้องด าเนิ นการขอโอน เปลี่ ยนแปลง จังหวั ดและกลุ่มจังหวัดจะต้ องแสดงเหตุ ผลความจาเป็ น เพื่ อประกอบการ
พิจารณาอย่างครบถ้วน สมบูรณ์
1.2 ในกรณี ที่จัง หวัดและกลุ่มจัง หวัดมีความประสงค์โอนเปลี่ยนแปลงโครงการ
ทังกรณีงบประมาณปกติและงบประมาณเหลือจ่าย ให้ดาเนินการได้เฉพาะกรณีดังต่อไปนี
1) การขอโอนเปลี่ยนแปลงโครงการ ให้ดาเนินโครงการที่ ก.บ.ภ. ให้ความเห็นชอบ
แต่ยังไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณก่อน (โครงการที่ได้รับความเห็นชอบในกรอบวงเงินและโครงการที่ได้รับความเห็นชอบ
เกินกรอบวงเงิน) ทังนี สามารถดาเนินกิจกรรมบางส่วนของโครงการดังกล่าวเท่าที่มี งบประมาณอยู่ได้ ส่วนกิจกรรม
ที่เหลือของโครงการสามารถนาไปดาเนินการในปีถัดไป โดยให้ประสานหารือกับสานักงบประมาณก่อนดาเนินการ
2) การขอเปลี่ ย นแปลงรายละเอี ย ดของโครงการที่ ไ ม่ มี ผ ลกระทบ
ต่อวัตถุประสงค์ของโครงการ กิจกรรม หรือรายการตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ดังนี
2.1) การแก้ไขข้อความที่พิมพ์คลาดเคลื่อน ตกหล่น ให้ถูกต้องตามข้อเท็จจริง
ที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ
2.2) การเปลี่ยนแปลงประเภทงบรายจ่า ย โดยไม่มีผลทาให้เปลี่ยนแปลง
วัตถุประสงค์ของรายการตามที่ได้รับอนุมัติไว้เดิม
2.3) การเปลี่ยนแปลงหน่วยดาเนินงาน โดยที่วัตถุประสงค์ของโครงการ
กิจกรรมพืนที่ดาเนินการ และกลุ่มเป้าหมายไม่เปลี่ยนแปลง
2.4) การเปลี่ยนแปลงกิจกรรม หรือพืนที่ดาเนินการ ที่ไม่กระทบต่อกลุ่มเป้าหมาย
หรือวัตถุประสงค์ของโครงการ
2.5) การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของแบบรูปรายการสิ่งก่อสร้างเพื่อให้เหมาะสม
กับสภาพพืนที่ที่จะดาเนินการก่อสร้าง
2.6) การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดครุภัณฑ์ ชนิด จานวน คุณลักษณะเฉพาะ
(Specification) ที่ไม่มีผลกระทบต่อการใช้งาน (Capacity) หรือไม่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงประเภทหรือปริมาณ
ครุภัณฑ์ที่ได้รับอนุมัติ
2.7) กรณี ก ารเปลี่ยนแปลงรายละเอียดกิจกรรมในงบด าเนิน งาน เช่ น
สถานที่ จั ด จ านวนผู้ เข้ า ร่ ว ม จ านวนรุ่ น ค่ า วั ส ดุ ค่ า ใช้ ส อย ค่ า ตอบแท น และระยะเวลาที่ ไ ม่ ท าให้ จ านวน
กลุ่มเป้าหมายหรือผู้ได้รับประโยชน์น้อยลง
ทังนี การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของโครงการตามข้อ ๒.๑) – ๒.๗) ต้องไม่มีผล
ทาให้ต้องเพิ่มวงเงินงบประมาณตามรายการที่ได้รับจัดสรร
3) การขอโอนเปลี่ ย นแปลงโครงการสามารถน าไปขยายผลโครงการที่
ดาเนินการแล้วเสร็จเพื่อเพิ่มเติมเป้าหมายโครงการเดิมให้บรรลุผลสัมฤทธิ์มากยิ่งขึนได้
4) การนาเงินเหลือจ่ายไปจ่ายตามคาพิพากษาของศาล เฉพาะกรณีงบบริหาร
จัดการของ จังหวัดหรือกลุ่มจังหวัดไม่เพียงพอ
ทังนี การโอนเปลี่ยนแปลงโครงการข้างต้น ให้เป็นอานาจของ ก.บ.จ. หรือ ก.บ.ก.
พิ จ ารณาให้ ค วามเห็ น ชอบ ทั งนี ให้ ก.บ.จ. และ ก.บ.ก. รายงานการเปลี่ ย นแปลงดั ง กล่ า วให้ อ.ก.บ.ภ.
ที่กากับดูแลภาคทราบภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันสินไตรมาสที่ได้รับอนุมัติให้เปลี่ยนแปลงโครงการ
1.3 สาหรับกรณีการดาเนินโครงการเดิม แต่มีการเปลี่ยนแปลงกิจกรรม หรือพืนที่
ดาเนินการ ซึ่งกระทบต่อกลุ่มเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ของโครงการ ให้นาเสนอขอความเห็นชอบจากประธาน
อ.ก.บ.ภ. ที่กากับดูแลภาค
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1.4 ในกรณีที่ดาเนินโครงการที่ ก.บ.ภ. ให้ความเห็นชอบแต่ยังไม่ได้รับการจัดสรร
งบประมาณ ทั งหมดแล้ ว จึ งจะสามารถขอโอนเปลี่ย นแปลงงบประมาณ รายจ่าย ทั งกรณี ง บประมาณปกติ
และงบประมาณเหลือจ่ายไปดาเนินโครงการใหม่ที่ไม่อยู่ในแผนปฏิบัติราชการประจาปีของจังหวัดและกลุ่มจังหวัดได้
โดยให้เสนอขอความเห็นชอบจากประธาน อ.ก.บ.ภ. ที่กากับดูแลภาค
1.5 การขอโอนเปลี่ยนแปลงโครงการฯ ข้างต้นให้ผู้ว่าราชการจังหวัดหรือหัวหน้ากลุ่มจังหวัด
นาเสนอเพื่อขอความเห็นชอบจาก ก.บ.จ. หรือ ก.บ.ก. แล้วแต่กรณี เมื่อ ก.บ.จ. หรือ ก.บ.ก. ให้ความเห็นชอบ
ในการปรับแผนปฏิบัติราชการประจาปีของจังหวัด แผนปฏิบัติราชการประจาปีของกลุ่มจังหวัด แผนพัฒนาจังหวัด
และแผนพั ฒ นากลุ่ ม จั งหวั ด พร้ อ มทั งเห็ น ชอบการโอนเปลี่ ย นแปลงงบประมาณรายจ่ า ยของจั ง หวั ด หรื อ
กลุ่ ม จั ง หวัด แล้ ว ให้ ผู้ ว่า ราชการจั งหวั ด หรือ หั วหน้ ากลุ่ ม จัง หวั ดจั ด ส่ ง ค าขอโอนเปลี่ ย นแปลงโครงการมายั ง
ฝ่ายเลขานุการ ก.บ.ภ. เพื่อพิจารณากลั่นกรอง และเสนอขอความเห็นชอบจากประธาน อ.ก.บ.ภ. ที่กากับดูแลภาค
การโอนเปลี่ยนแปลงโครงการเน้นให้ดาเนินโครงการที่ ก.บ.ภ. ให้ความเห็นชอบ
แต่ยังไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณก่อน จึงกาหนดกรอบระยะเวลาในการส่งคาขอเปลี่ยนแปลงโครงการ และ/หรือ
โอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายตามแผนปฏิบัติราชการของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๓ ซึ่งจะต้องเสนอขอความเห็นชอบจากประธาน อ.ก.บ.ภ. ที่กากับดูแลภาค โดยให้จังหวัดและกลุ่มจังหวัด
เสนอคาขอโอนเปลี่ยนแปลงโครงการมายัง ฝ่ายเลขานุการ ก.บ.ภ. ภายในเดือนมีนาคม ๒๕๖๔
1.6 การเปลี่ยนแปลงโครงการทุกกรณี ให้ผู้ว่าราชการจัง หวัดหรือ หัวหน้ากลุ่ ม
จังหวัด ดาเนินการตามระเบียบการบริหารงบประมาณที่เกี่ยวข้อง
2. ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2562
ข้อ 22 การใช้งบประมาณรายจ่าย การโอนงบประมาณรายจ่าย การโอนเงินจัดสรรหรือ
การเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรร ต้องเป็นไปเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายตามที่กาหนดไว้ในแผนการปฏิบัติงาน
และแผนการใช้จ่ายงบประมาณ หน่วยรับงบประมาณต้องดาเนินการด้วยความโปร่งใส คุ้มค่าและประหยัด และ
คานึงถึงประโยชน์ที่ได้รับ ผลสัมฤทธิ์และประสิทธิ์ภาพในการดาเนินการด้วย
ข้อ 25 กรณีที่หน่วยรับงบประมาณมีความจาเป็นต้องโอนงบประมาณรายจ่ายโอนเงิน
จัดสรรหรือเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรร ให้ดาเนินการเพื่อแก้ไขปัญหาการปฏิบัติงาน เพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการ...
ต้องแสดงเหตุผลความจาเป็นหรือความเหมาะสมได้ โดยคานึงถึงประโยชน์ต่อประชาชน ความประหยัด ความคุ้มค่า...
รวมทัง สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บท แผนปฏิรูปประเทศ...
3. หลั กเกณฑ์ ว่ าด้ วยการใช้ จ่ ายงบประมาณรายจ่ าย การโอนเงิ น จั ด สรรหรื อ
การเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรร พ.ศ. 2562 ข้อ 8 กรณีมีความจาเป็นเพื่อจัดทาผลผลิตหรือโครงการให้บรรลุเป้าหมายตามแผน
การปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ หัวหน้าหน่วยรับงบประมาณอาจโอนเงินจัดสรรหรือเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรร
ภายใต้แผนงาน ผลผลิต หรือโครงการเดียวกันได้ โดยไม่ต้องขออนุมัติจากสานักงบประมาณ... ภายใต้เงื่อนไข ดังนี
(1) ต้องมิใช้การโอนเงินจัดสรร หรือเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรจากรายจ่ายในงบบุคลากร
รายการค่าครุภัณฑ์ที่มีวงเงินต่อหน่วยตังแต่หนึ่งล้านบาทขึนไป รายการค่าที่ดิน รายการสิ่งก่อสร้าง ที่มีวงเงินต่อหน่วย
ตังแต่สิบล้านบาทขึนไป....
(2) ต้องไม่นาไปกาหนดเป็นอัตราบุคลากรใหม่ รายการค่าจัดหาครุภัณฑ์ยานพาหนะ
รายการค่าครุภัณฑ์ที่มีวงเงินต่อหน่วยตังแต่หนึ่งล้านบาทขึนไป รายการค่าที่ดิน รายการสิ่งก่อสร้าง ที่มีวงเงินต่อหน่วย
ตังแต่สิบล้านบาทขึนไป....
กรณีมีเ งิน จัด สรรเหลือ จ่า ยจากการดาเนิน งานบรรลุวัต ถุป ระสงค์ หรือ จากการ
จัดซือจัดจ้างแล้ว หัวหน้าหน่วยรับงบประมาณอาจโอนเงินจัดสรรหรือเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรดังกล่าว ไปใช้จ่าย
เป็นรายจ่ายใดๆ ภายใต้แผนงานผลผลิตหรือโครงการเดียวกันได้ โดยไม่ต้องขออนุมัติจากสานักงบประมาณ
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สาหรับการประชุมในครั้ งนี้ ได้ มี หน่ วยงานแจ้งขอเปลี่ยนแปลงรายละเอี ยดกิ จกรรม
จานวน 1 โครงการ 1 กิจกรรมและขอโอนเปลี่ยนแปลงโครงการจานวน 4 โครงการ 5 กิจกรรม ดังนี้
4.1 การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดกิจกรรมตามโครงการตามแผนปฏิบัติ ราชการ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (งบจังหวัด) (จานวน 1 โครงการ 1 กิจกรรม)
1. โครงการ : โครงการส่งเสริมการตลาดและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวจังหวัดระยอง
กิจกรรมหลัก : ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมจังหวัดระยอง
กิจกรรม “จัดงานมหกรรมเล่าขาน ตานานเมืองระยอง”
วั ฒ นธรรมจั ง หวั ด ระยอง ได้ ชี แจงรายละเอี ย ดโครงการส่ ง เสริ มการตลาดและ
ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวจังหวัดระยอง ในกิจกรรมหลักด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมจังหวัดระยอง
เป็นการจัดงานมหกรรมเล่าขานตานานเมืองระยอง ที่จะจัดขึนระหว่างวันที่ ระหว่างวันที่ ๒-๔ เมษายน ๒๕๖๔
ณ บริเวณถนน ยมจินดา อาเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง โดยจะใช้งบดาเนินการจานวน 2,144,300 บาท
โดยการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดกิจกรรมที่ต้องมีการเปลี่ยนแปลงไปนัน สืบเนื่องจากสถานการณ์ และภาพรวมต่าง ๆ
ของจังหวัดระยอง รวมไปถึงการให้ความสาคัญ กับเด็กและเยาวชน ดังนันการจัดกิจกรรมต่าง ๆ จาเป็นต้องให้
ความส าคัญ กั บเด็ก และเยาวชน และให้เด็กและเยาวชนเข้ ามามีส่ วนร่วมกั บการจัดงาน จากการประชุม ของ
คณะท างานมี ความเห็ น ว่ า จาเป็ น ที่ จ ะต้ อ งส่ ง เสริม กลุ่ ม เด็ ก และเยาวชนรุ่น ใหม่ ท าให้ เกิ ด ความรู้รั กสามั ค คี
โดยมีการผสมผสานระหว่างวัฒนธรรม เพื่อให้มีความร่วมสมัยมากยิ่งขึน โดยจะมีรายละเอียดกิจกรรมดังนี
1. กิ จ กรรมพิ ธี เ ปิ ด และพิ ธี ถ วายราชสั ก การะเฉลิ ม พระเกี ย รติ ๖๖ พรรษา
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ บรมราชกุมารี
2. กิจกรรมการประกวดขบวนแห่ศิลปวัฒนธรรม “สืบสาน รักษา ต่อยอด”
3. กิจกรรมการแสดงแสงสีเสียง การแสดงทางศิลปวัฒนธรรม และการแสดงวงดนตรีร่วมสมัย
4. จัดพืนที่แสดงแลนด์มาร์คของงาน
5. กิจกรรม”ของดีบ้านฉันของแต่ละอาเภอ”
6. กิจกรรมการคัดเลือกศิลปินดีเด่นและผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรม
7. กิจกรรมพิธีสงฆ์
8. กิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์นา
คลังจังหวัดฯ ได้เสนอแนะให้เปลี่ยนแปลงรายละเอียดในกิจกรรมที่เป็นค่าตอบแทนการแสดง
เปลี่ยนเป็น ค่าใช้จ่ายในการแสดงทางวัฒนธรรม โดยใช้วิธีดาเนินการจัดซือจัดจ้างให้เป็นไปตามระเบียบพัสดุฯ
วัฒนธรรมจังหวัดฯ : รับทราบและนาไปปฏิบัติ
ความเห็ น ฝ่ า ยเลขาฯ : การขอเปลี่ ยนแปลงรายละเอี ยดของโครงการที่ ไม่ มี ผลกระทบ
ต่อเป้าหมาย วัตถุประสงค์ ของโครงการ กิจกรรม หรือรายการตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
และไม่มีผลทาให้ต้องเพิ่มวงเงินงบประมาณตามรายการที่ได้รับจัดสรร ตามนัยมติ ก.บ.ภ. การประชุมครังที่ 1/2563
เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2563 เป็นอานาจการพิจารณาให้ความเห็นชอบของ ก.บ.จ.
ฝ่ายเลขาฯ : แนวทางการดาเนินการ
1) ผู้ว่าราชการจังหวัดนาเสนอ ก.บ.จ. เพื่อพิจารณากลั่นกรอง และให้ความเห็นชอบ
ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
2) รายงานการเปลี่ยนแปลงกิจกรรมที่ดาเนินการ ให้ อ.ก.บ.ภ. ที่กากับดูแลภาคทราบ
ภายใน 15 วัน นับแต่วันสินไตรมาสที่ได้รับอนุมัติให้เปลี่ยนแปลงโครงการ
มติที่ประชุม : เห็นชอบให้เปลี่ยนแปลงรายละเอียดกิจกรรม แต่ทั้งนี้ขอให้ฝ่ายเลขานุการฯ
ตรวจสอบให้เป็นไปตามระเบียบอีกครั้ง
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แบบอนุมตั ิกำรขอโอนเปลี่ยนแปลง
โครงกำรตำมแผนปฏิบัติรำชกำรประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564
จังหวัดระยอง
โครงกำร : ส่งเสริมการตลาดและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวจังหวัดระยอง ประจาปี 2564
กิจกรรม : ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม จังหวัดระยอง กิจกรรมย่อย (โครงการ) จัดงานมหกรรมเล่าขานตานานเมืองระยอง
หน่วยดำเนินกำร : สำนักงำนวัฒนธรรมจังหวัดระยอง
ลำดับ
รำยละเอียดงบประมำณ (เดิม)
ที่
รำยละเอียดกิจกรรม
1 กิจกรรมกำรประกวดขบวนแห่ศิลปวัฒนธรรม
จานวน 10 ขบวน
2
3
4
5
6
7

รำยละเอียดงบประมำณ (ขอเปลี่ยนแปลงใหม่)
หน่วยเบิกจ่ำย เหตุผลกำรขอโอน หมำยเหตุ
งบประมำณ
รำยละเอียดกิจกรรม
งบประมำณ
เปลี่ยนแปลง
377,000 กิจกรรมกำรประกวดขบวนแห่ศิลปวัฒนธรรม
262,000 สวจ.รย.
1. เพื่อให้เหมาะสม
จานวน 8 ขบวน
กับสถานการณ์
ปัจจุบัน เพื่อความ
ค่ำตอบแทนกำรแสดงทำงวัฒนธรรม
120,000 ค่ำตอบแทนกำรแสดงทำงวัฒนธรรม
219,000
คุ้มค่าและเกิด
จานวน 3 คืน 4 เวที
จานวน 3 คืน 3 เวที
ประโยชน์สูงสุด
กิจกรรมลำนวัฒนธรรมสำธิตของดีบ้ำนฉัน
240,000 กิจกรรมลำนวัฒนธรรมสำธิตของดีบ้ำนฉัน
240,000
ต่อทางราชการ
ผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรม 8 อาเภอ ๆ ละ 2 รายการ
ผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรม 8 อาเภอ ๆ ละ 2 รายการ
2.ยกระระดับการ
กิจกรรมกำรประกวดแข่งขันทำงวัฒนธรรม
209,500 กิจกรรมกำรประกวดแข่งขันทำงวัฒนธรรม
40,000
จัดงานเพื่อกระตุ้น
จานวน 3 กิจกรรม
จานวน 2 กิจกรรม
เศรษฐกิจฐานราก
กิจกรรมการคัดเลือกศิลปินดีเด่นและผู้มีผลงานดีเด่น
12,000 กิจกรรมการคัดเลือกศิลปินดีเด่นและผู้มีผลงานดีเด่น
12,000
สร้างความเชื่อมั่น
ภายหลังสถานการณ์
กิจกรรมพิธีเปิดงาน และพิธีถวายราชสักการะ
348,000 กิจกรรมพิธีเปิดงาน และพิธีถวายราชสักการะ
การแพร่ระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัส
ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดงำน
23,000 ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดงำน
18,000
โควิด - 19 ได้คลี่คลายลง
พิธีสงฆ์ 18,000.พิธีสงฆ์ 13,000.กิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์นา้ 5000.-

กิจกรรมปล่อยพันธ์สัตว์นา้ 5000-

8 ค่ำใช้จ่ำยในกำรประชำสัมพันธ์
370,000
ผลิตสื่อและประชาสัมพันธ์ในช่องทางสื่อต่าง ๆ
รถถ่ายทอดสด/ผลิตรายการโทรทัศน์
จัดงานแถลงข่าว การแสดงทางวัฒนธรรมในงานแถลงข่าว
สิ่งของที่ระลึกและอาหารว่างเครือ่ งดื่มการแถลงข่าว
บันทึกภาพกิจกรรมและวีดิโอ และหนังสือที่ระลึก
9 ค่ำจ้ำงเหมำบริกำร
394,800
ค่าจ้างจัดสถานที่ เครือ่ งเสียง เครือ่ งไฟ
เวทีย่อย และจัดตกแต่งสถานที่
ไฟฟ้าแสงสว่าง ไฟราว ไฟประดับ เครือ่ งปั่นไฟ
เวทีย่อย และจัดตกแต่งสถานที่
เต้นท์โดมเวทีกลาง โต๊ะ เก้าอี้ มุมถ่ายภาพ

10 ค่ำวัสดุ
รวมทั้งสิ้น

ค่ำใช้จ่ำยในกำรประชำสัมพันธ์
ผลิตสื่อและประชาสัมพันธ์ในช่องทางสื่อต่าง ๆ
จัดงานแถลงข่าว
บันทึกภาพนิง่ ภาพเคลื่อนไหว
พิธีกรเวทีกลาง

200,000

ค่ำจ้ำงเหมำบริกำร
1,103,300
ค่าจ้างจัดสถานที่ เครือ่ งเสียง เครือ่ งไฟ เวที
บู๊ทสาธิตและจัดตกแต่งสถานที่ลานวัฒนธรรม
ไฟฟ้าแสงสว่าง ไฟประดับ เครือ่ งปั่นไฟ
เต้นท์โดม โต๊ะเก้าอี้ และอุปกรณ์ที่จาเป็นในการจัดงาน
จุดเชคอิน -แลนด์มารค์อัตลักษณ์จงั หวัดระยอง
พิธเี ปิดงำนและพิธถี วำยรำชสักกำระ
การแสดงละคร musical ประกอบแสงสีเสียงและวงดนตรี
วงประสมไทย-สากล และมีศิลปินที่มีชื่อเสียงร่วมแสดง
การแสดงของศิลปินนักร้องที่มีชื่อเสียง
นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าฯ
การดูแลรักษาความสะอาดและปฏิคมในงาน
ดาเนินการประกวดขบวนแห่ทางวัฒนธรรม
50,000 ค่ำวัสดุ
50,000
2,144,300
รวมทั้งสิ้น
2,144,300
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4.2 ข้อเสนอการใช้วงเงินส่งคืนและเหลือจ่ายโครงการสารองตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (จานวน 3 โครงการ 5 กิจกรรม) วงเงินรวม 11,800,000 บาท
1. โครงการส่งเสริมการตลาดและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวจังหวัดระยอง
กิจกรรมหลัก : ส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดระยอง
กิจกรรม “จัดงานถนนท่องเที่ยววิถีชาวเล”
ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดระยอง ได้ชีแจงรายละเอียดโครงการส่งเสริมการตลาดและ
ประชาสั ม พั น ธ์ ก ารท่ อ งเที่ ย วจั ง หวั ด ระยอง ในกิ จ กรรมหลั ก ด้ า นการส่ ง เสริ ม การท่ อ งเที่ ย วจั ง หวั ด ระยอง
เป็ น การจั ด งานถนนท่ อ งเที่ ย ววิ ถี ช าวเล จ านวน 3 ครั ง ๆ ละ 1,000,000 บาท เป็ น จ านวนงบประมาณ
3,000,000 บาท โดยงานครังที่ 1 จะจัด ขึน ระหว่างวัน ที่ 7-8 พฤษภาคม 2564 จั ดงาน ณ อาเภอแกลง
จังหวัดระยอง ครังที่ 2 ระหว่างวันที่ 28-29 พฤษภาคม 2564 ณ อาเภอเมืองระยอง และ ครังที่ 3 ระหว่าง
วัน ที่ 4-5 มิถุนายน 2564 การจัดกิจกรรมดังกล่าวเพื่อเป็นการส่ งเสริมการท่องเที่ยวและกระจายรายได้ให้กับ
ประชาชนในพืนที่ จึงมีการกระจายการจัดกิจกรรม 3 ครัง เพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจและส่งเสริมการท่องเที่ยว
โดยกิจกรรมที่ได้จัดไปเมื่อปี พ.ศ.2562 ได้รับผลการตอบรับอย่างดีกับพืนที่ที่จัดกิจกรรม โดยในการจัดกิจกรรม
ดังกล่าวมีรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมหลัก ๆ ดังนี
1. งานศิลปิน/ดารา นักแสดง พิธีกร และการแสดง
2. งานสื่อประชาสัมพันธ์
3. งานเวที
4. งานสถานที่
5. งานอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม สาหรับผู้มีเกียรติและผู้เข้าร่วมงาน
6. งานสาธารณูปโภค
ประธานหอการค้าจังหวัดระยอง ได้สอบถามถึงการมีส่วนร่วมของภาคเอกชน และวิธี
ในการประเมินการจัดกิจกรรมว่าประสบความสาเร็จอย่างไรบ้าง
ท่อ งเที่ย วและกีฬ าจั งหวั ดระยอง กิจ กรรมต่ าง ๆ ที่ไ ด้จัด ขึนมี การประชุม ร่วมกั บ
ภาคเอกชน และชมรมต่าง ๆ ทังในส่วนของการดาเนินงานได้มีภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมด้วย และในส่วนของ
การประเมินการจัดกิจกรรมได้มีการประเมินถึงจานวนของผู้เข้าร่วม และรายได้จากการจัดกิจกรรมที่กระจายสู่
ร้านค้าที่เข้าร่วมในการจัดกิจกรรม โดยจะเน้นในภาคเอกชนให้เข้ามามีส่วนร่วมให้มากที่สุด เพื่อกระจายรายได้สู่
ประชาชน รวมไปถึงการให้ความสาคัญถึงมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชือไวรัส โคโรนา 2019
(COVID-19) ให้เป็นไปตามมาตรฐานอีกด้วย
ประธานที่ ประชุมฯ เสนอความคิดเห็น ในการให้ความสาคัญ กับการประชาสัมพัน ธ์
การท่องเที่ยว โดยเน้นไปที่บุคคลจากต่างจังหวัดเพื่อเป็นการสร้างรายได้เข้าสู่จังหวัดและประชาชนของจังหวัดระยอง
โดยเน้นในเรื่องของการสารวจของปริมาณการจองห้องพักของโรงแรมขนาดเล็กมีการจองเพิ่มมากขึนมากน้อย
เท่าไหร่ และรูปแบบของการจัดงานเน้นภาคเอกชนให้เข้ามามีส่วนร่วมในการกระตุ้นเศรษฐกิจ
นายมนตรี ชนะชัยวิบูลวัฒน์ แทน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เสนอให้
หน่วยงานจัดทาแผนงานประมาณการรายได้ที่เกิดขึน และจานวนคนที่มาร่วมกิจกรรม รวมไปถึงเสนอให้สานักงาน
สถิติจังหวัดระยองช่วยตรวจสอบจัดทาข้อมูล เช่น รายได้ต่อวัน
มติ ที่ ป ระชุ ม : เห็ น ชอบการขอโอนเปลี่ ย นแปลงโครงการ และน าข้ อ เสนอ
ของกรรมการไปดาเนินการ
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2. โครงการส่งเสริมการตลาดและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวจังหวัดระยอง
กิจกรรมหลัก : ส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดระยอง
กิจกรรม “จัดงานมหกรรมดนตรี ที่ชายหาดระยอง ครังที่ 7”
ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดระยอง ได้ชีแจงรายละเอียดโครงการส่งเสริมการตลาดและ
ประชาสั ม พั น ธ์ ก ารท่ อ งเที่ ย วจั ง หวั ด ระยอง ในกิ จ กรรมหลั ก ด้ า นการส่ ง เสริ ม การท่ อ งเที่ ย วจั ง หวั ด ระยอง
เป็น การจัดงานมหกรรม ดนตรี ที่ชายหาดระยอง โดยจะจัดขึนในวันที่ 22 พฤษภาคม ณ หาดแหลมแม่พิ มพ์
อาเภอแกลง งบประมาณ 2,000,000 บาท เป็นการจัดงานที่ได้การตอบรับที่ดีและมีประชาชนมาร่วมงานถึง
12,000 คน ในการจัดงานดังกล่าว และมีการจับจ่ายใช้สอยภายในงานเป็นจานวนมาก โดยเป็นกิจกรรมที่มีการ
ประเมินแล้วว่าที่พักในสถานที่ใกล้เคียงจานวนห้องพักเต็มในช่วงเวลาในการจัดงานดังกล่าว ซึ่งทาให้ประชาชน
พ่อค้าแม่ค้าในพืนที่มีรายได้ รวมไปถึงรอบ ๆ บริเวณจัดงานดังกล่าวอีกด้วย โดยในการจัดกิจกรรมดังกล่าวมีรายละเอียด
ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมหลัก ๆ ดังนี
1. งานศิลปิน/ดารา นักแสดง พิธีกร และการแสดง
2. งานสื่อประชาสัมพันธ์
3. งานเวที
4. งานสถานที่
5. งานอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม สาหรับผู้มีเกียรติและผู้เข้าร่วมงาน
6. งานสาธารณูปโภค
ประธานที่ประชุมฯ ให้มีการเสนอมาตรการ social distancing เพื่อนาเข้าที่ประชุม
คณะกรรมการโรคติดต่อของจังหวัด เพื่ อกาหนดรูปแบบที่เหมาะสมต่อการจัดงานดังกล่าวด้วย เพื่อเป็นการเฝ้า
ระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชือไวรัส โคโรนา 2019 (COVID-19)
มติที่ประชุม : เห็นชอบการขอโอนเปลี่ยนแปลงโครงการ
3. โครงการส่งเสริมการตลาดและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวจังหวัดระยอง
กิจกรรมหลัก : ประชารัฐร่วมใจ ส่งเสริมตลาดของดีเมืองระยอง
กิจกรรม “จัดงานตลาดประชารัฐของดีจังหวัดระยอง”
ผู้แทนสานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดระยอง ได้ชีแจงรายละเอียดโครงการส่งเสริม
การตลาดและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวจังหวัดระยอง ในกิจกรรมหลักประชารัฐร่วมใจ ส่งเสริมตลาดของดี
เมืองระยอง เป็นการจัดงานตลาดประชารัฐของดีจังหวัดระยอง โดยจะจัดขึนในวันที่ 23-25 เมษายน 2564
ณ สนามกีฬากลางจังหวัดระยอง อาเภอเมืองระยอง และ ครังที่ 2 ในวันที่ 4-6 มิถุนายน 2564 ณ ลานกิจกรรม
ตลาดไนท์สตาร์ อาเภอเมืองระยอง งบประมาณ 3,000,000บาท โดยมีกลุ่มเป้าหมายหลักในการจัดกิจกรรมคือ
กลุ่มสัมมาชีพชุมชน เกษตรกร กลุ่ม OTOP กลุ่มวิสาหกิจชุมชน กลุ่มเกษตรกร และกลุ่มอาชีพอื่น ๆ จานวน 100 บูธ
โดยเป็ นโครงการที่ จะสร้า งความเชื่อ มั่ น และกระตุ้ น เศรษฐกิ จภายหลัง สถานการณ์ โควิ ด 19 ซึ่ ง จะมี การน า
ดารานักแสดงเข้ามาร่วมในกิจกรรมเพื่อเป็ นการเชิญ ชวนเหล่าแฟนคลับของดารานักแสดงที่อยู่นอกพืนที่เข้า
มาร่วมกิจกรรมดังกล่าวด้วย
ประธานที่ประชุมฯ เสนอให้เน้นการดึงดูดนักท่องเที่ยวจากต่างจังหวัดเข้ามาในพืนที่
ให้มากที่สุด เพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจ โดยหากิจกรรมที่ปัจจุบันสังคมให้ความสนใจเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวด้วย
และใช้สื่อประชาสัมพันธ์ทุกช่องทางที่สามารถเชิญชวนนักท่องเที่ยวเข้ามาด้วย
มติที่ประชุม : เห็นชอบการขอโอนเปลี่ยนแปลงโครงการ
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4. โครงการพัฒนาคุณภาพสินค้าและบริการของจังหวัดให้มีมาตรฐาน
กิจกรรมหลัก : มหกรรมเทศกาลอาหารเด่นจังหวัดระยอง
กิจกรรม “จัดงานมหกรรมเทศกาลอาหารเด่นจังหวัดระยอง”
พาณิชย์จังหวัดระยอง ได้ชีแจงว่าสานักงานพาณิชย์จังหวัดระยองได้จัดงาน เทศกาล
อาหารอร่อย ระยอง...ฮิ ครังที่ 7 ในปี 2562 เป็ นครังล่าสุด และในปี 2563 ไม่ไ ด้มีการจัดเทศกาลต่อเนื่อ ง
เนื่องจากการระบาดของไวรัสโควิด -19 ทาให้ไม่สามารถจัดงานเทศกาลดังกล่าวได้ และในปีงบประมาณ 2564
สานั ก งานฯ ได้ เสนอด าเนิ น การโครงการงบจั ง หวัด ในปี ง บประมาณ 2564 โครงการพั ฒ นาคุ ณ ภาพสิ น ค้ า
และบริการของจังหวัดให้มีมาตรฐาน กิจกรรมมหกรรมเทศกาลอาหารเด่นจัง หวัดระยอง ประจาปีงบประมาณ
2564 ภายใต้ชื่ องานเทศกาลอาหารอร่อย ระยอง...ฮิ ครังที่ 8 และจัง หวัดได้ มีการพิจารณาให้น ากิจกรรมฯ
เข้าร่วมดาเนินการเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจภายใต้ ระยองช่วยระยอง โดยจะจัดงาน ระหว่างวันที่ 29-30 เมษายน
2564 และ 1-2 พฤษภาคม 2564 รวม 4 วันงบประมาณ 2,300,000 บาท ณ สนามกีฬากลางจังหวัดระยอง
อาเภอเมืองระยอง โดยจะเน้นกิจกรรมจัดแสดงและจาหน่ายอาหารเด่น อาหารอร่อย ผลไม้ ทุเรียน มังคุด เงาะ
ลองกอง ผลิตภัณฑ์ในจังหวัดระยอง OTOP และ SMEs จานวน 130 คูหา การจัดประกวดการสาธิตการปรุงอาหาร
การแข่ง ขั นท าอาหาร และการจัด แสดงของนั ก แสดงที่ มีชื่ อเสีย ง เยาวชนท้ อ งถิ่น การแสดงดนตรี รวมไปถึ ง
การบูรณาการกลุ่ มเป้ าหมายในการดาเนิ น โครงการ หน่วยงานภาครัฐ เช่น สานั กงานพาณิ ชย์จั งหวัด ระยอง
สานักงานเกษตรจังหวัดระยอง สานักงานประมงจังหวัดระยอง สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดระยอง สานักงาน
อุ ต สาหกรรมจั ง หวั ด ฯลฯ และหน่ ว ยงานภาคเอกชนในจั ง หวั ด ระยอง เช่ น หอการค้ า สภาอุ ต สาหกรรม
ผู้ประกอบการร้านค้า ร้านอาหาร เกษตรกร ผู้ประกอบการ OTOP ผู้ประกอบการ SMEs ฯลฯ
ผู้ แ ทนภู มิ ปั ญ ญาด้ า นการมี ส่ ว นร่ ว ม ได้ เ สนอแนวทางในการรวบรวมร้ า นค้ า
และส่งเสริมเพื่อต่อยอดร้านค้าและสินค้าของจังหวัดระยองไประดับประเทศ
นายมนตรี ชนะชัยวิบูลวัฒน์ แทน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ได้เสนอให้
มีการติดตามผลย้อนหลัง 8 ปี ที่ผ่านมา โดยสานักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง ติดตามผลของสินค้าที่มีชื่อเสียง
จากการจัดกิจกรรม ว่ามีการเติบโตในทางธุรกิจมากน้อยเพียงใด เพื่อเป็นฐานข้อมูลของความสาเร็จของการจัดกิจกรรม
มติที่ประชุม : เห็นชอบการขอโอนเปลี่ยนแปลงโครงการ
5. โครงการส่งเสริมการตลาดและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวจังหวัดระยอง
กิจกรรมหลัก : ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมจังหวัดระยอง
กิ จ กรรม “มหกรรมรวมพลั ง ขั บ เคลื่ อ นจั ง หวั ด คุ ณ ธรรมน้ อ มน าหลั ก ปรั ช ญา
เศรษฐกิจพอเพียง ด้วยพลัง "บวร"”
วั ฒ นธรรมจั ง หวั ด ระยอง ได้ ชี แจงรายละเอี ย ดโครงการส่ ง เสริ ม การตลาดและ
ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวจังหวัดระยอง ในกิจกรรมหลักด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมจังหวัดระยอง
เป็นการจัดงานมหกรรมรวมพลังขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรมน้อมนาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ด้วยพลัง "บวร"
ที่จะจัดขึนระหว่างวันที่ ระหว่างวันที่ 19-21 มีนาคม ๒๕๖๔ ณ วัดละหารไร่ ตาบลหนองละลอก อาเภอบ้านค่าย
จังหวัดระยอง โดยจะใช้งบดาเนินการจานวน 1,500,000 บาท โดยภายในงานจะประกอบไปด้วยกิจกรรมต่าง ๆ ดังนี
1. การประกวดจัดนิทรรศการองค์ความรู้ด้านศาสนา, เศรษฐกิจพอเพียง ของ ๘ อาเภอ
2. ไหว้พระดี - เกจิดัง จาก ๘ อาเภอ
3. ดนตรีร่วมสมัย กะหลุกแบนด์
4. การแสดงศิลปวัฒนธรรม แสง สีเสียง และศิลปิน ดารา-นักร้อง
5. การสาธิตอาหารพืนบ้านและผลิตภัณฑ์ชุมชน
6. ร้านค้าในงาน ๑๐๐ ร้านค้า
มติที่ประชุม : เห็นชอบการขอโอนเปลี่ยนแปลงโครงการ
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ข้อสั่งการเพิ่มเติม ดังนี้
1. การจัดงานทุกงานให้หน่วยงานที่รับผิดชอบทาการประเมินผลทุกครังโดยเฉพาะ
ในประเด็นว่าผู้ที่เกี่ยวข้องจะได้ประโยชน์อะไรบ้าง
2. ให้ภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการต่าง ๆ
3. ในทุกงานทุกกิจกรรมให้นาเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดระยอง
พิจารณาเนื่องจากเป็นการรวมของคนหมู่มาก
4. การจัดกิจกรรมต่างๆให้พยายามดึงคนจากนอกจังหวัดเข้ามาให้มากที่สุด ดังนั น
การจัดงานต่าง ๆ ให้มีกิจกรรมดึงดูด เช่น ดาราที่มีชื่อเสียง
5. ทุกโครงการ/กิจกรรม ให้ดาเนินการ (Social Distancing)
6. การจัดทาผลงานหรือรายงานผลไม่ ควรจัดทาเป็นรูปเล่มและควรให้มีความทันสมัย
เช่นภาพเคลื่อนไหวลงบนสื่อ (Social Media)
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ข้อเสนอการใช้วงเงินส่งคืนและเหลือจ่ายโครงการสารองตามแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (เอกสารประกอบการประชุมที่ 2)
หน่วย
ดาเนินการ

งบประมาณ
(บาท)

จัดงานถนนท่องเที่ยววิถีชาวเล จานวน 3 ครั้ง (ออกร้านค้าชุมชน การแสดงดนตรี การแสดงวิถีชาวประมง)
1. อาเภอแกลง อ่าวมะขามป้อม
2. อาเภอเมืองระยอง หาดแสงจันทร์
3. อาเภอบ้านฉาง หาดพลา

สานักงาน
ท่องเที่ยวและ
กีฬาจังหวัด
ระยอง

3,000,000

จัดงาน “มหกรรม ดนตรี ที่ชายหาดระยอง ครั้งที่ 7 (Long Beach Festival)
จัดการแสดงดนตรีบริเวณชายหาดที่มีแนวยาวและสวยงาม ร้านค้าชุมชน กิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อม
อาเภอแกลง หาดแหลมแม่พิมพ์

สานักงาน
ท่องเที่ยวและ
กีฬาจังหวัด
ระยอง

3,000,000

2,000,000

จัดงาน“ตลาดประชารัฐของดี จังหวัดระยอง” จานวน 2 ครั้ง ๆ ละ 100 บูธ
สานักงานพัฒนา
กลุ่ม OTOP วิสาหกิจชุมชน กลุ่มประมง ภาคการเกษตร กลุ่มสัมมาชีพชุมชน และกลุ่มสภาอุตสาหกรรม ชุมชนจังหวัด
1. อาเภอเมืองระยอง สนามกีฬากลางจังหวัดระยอง
ระยอง
2. อาเภอเมืองระยอง หน้าตลาดสตาร์ไอที เซ็นเตอร์

5,000,000

3,000,000

จัดงานมหกรรมเทศกาลอาหารเด่นจังหวัดระยอง จานวน 1 ครั้ง 120 คูหา จานวน 4 วัน
ผู้ประกอบการร้านอาหาร และผลิตภัณฑ์ในจังหวัดระยอง อาหาร อาหารทะเล ผลไม้
และผลิตภัณฑ์ OTOP/SME
อาเภอเมืองระยอง สนามกีฬากลางจังหวัดระยอง

สานักงานพาณิชย์
จังหวัดระยอง

2,990,000

2,300,000

จัดกิจกรรมมหกรรมรวมพลังขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรมน้อมนาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ด้วยพลัง "บวร"
จัดกิจกรรมตลาดนัดความดี นิทรรศการทางศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม การประกวด อาหารพื้นบ้าน
ดนตรี กิจกรรมแต่ละอาเภอ ไหว้พระทาความดีจากเกจิแต่ละอาเภอ เจ้าคณะจังหวัด
อาเภอบ้านค่าย วัดละหารไร่

สานักงาน
วัฒนธรรมจังหวัด
ระยอง

3,000,000

1,500,000

16,990,000

11,800,000

ที่

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดกิจกรรม

1

โครงการส่งเสริมการตลาดและ
ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว
จังหวัดระยอง
กิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว
จังหวัดระยอง
โครงการส่งเสริมการตลาดและ
ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว
จังหวัดระยอง
กิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว
จังหวัดระยอง
โครงการส่งเสริมการตลาดและ
ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว
จังหวัดระยอง
กิจกรรมประชารัฐร่วมใจ
ส่งเสริมตลาดของดีเมืองระยอง
โครงการพัฒนาคุณภาพสินค้า
และบริการของจังหวัดให้มี
มาตรฐาน
กิจกรรมมหกรรมเทศกาล
อาหารเด่นจังหวัดระยอง
โครงการส่งเสริมการตลาดและ
ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว
จังหวัดระยอง
กิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรมจังหวัดระยอง

2

3

4

5

รวมทั้งสิ้น 5 กิจกรรม
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วงเงินเสนอ
หมายเหตุ
(บาท)
3,000,000 เพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจ
ในพื้นที่ หลังจากประสบ
ปัญหาสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 (COVID-19)
เพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจ
ในพื้นที่ หลังจากประสบ
ปัญหาสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 (COVID-19)
ประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ดี
เด่น ดัง ในพื้นที่จังหวัด
ระยอง ทั้งผลิตภัณฑ์ในพื้นที่
อุตสาหกรรมเชิงนวัตกรรม
และผลิตภัณฑ์ชุมชน
เพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจ
ในพื้นที่ หลังจากประสบ
ปัญหาสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 (COVID-19)
เพื่อส่งเสริมวิชาการด้าน
ศาสนา คุณธรรม จริยธรรม
วัฒนธรรม และส่งเสริมการ
แสดงทางศิลปวัฒนธรรม

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่อง อื่นๆ
ประธานที่ ป ระชุ ม ฯ : เนื่อ งจากขณะนี้ สถานที่ พั กหลายแห่ งมี ก ารจัด งานปาร์ ตี้
เป็นจานวนมาก โดยเพาะกิจกรรมชายหาด ที่ไม่มีการควบคุม ขอให้สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดระยอง
แจ้งกาชับโรงแรมสถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ ดาเนินการตามมาตรการของสาธารณสุขอย่างเคร่งครัดด้วย

เลิกประชุมเวลา 15.30 น.

ลงชื่อ ศุภวิชญ์ วงษ์อุรา ผู้บันทึกฯ
(นายศุภวิชญ์ วงษ์อุรา)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

ลงชื่อ

จีรวัสส์ เปรมดิษฐ์ ผู้ตรวจรายงานการประชุมฯ
(นายจีรวัสส์ เปรมดิษฐ์)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด
สานักงานจังหวัดระยอง
www.rayong.go.th
rayongoffice@gmail.com
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