
 

 

  รายงานการประชุม 

กรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ นายอ าเภอ และหัวหน้าหน่วยงานประจ าจังหวัดระยอง 

ครั้งที่ 11/2560 

วันจันทร์ที่ 27 พฤศจิกายน  ๒๕60  

เวลา 09.0๐-12.00 น. 

 ณ ห้องประชุมภักดีศรีสงคราม (มุขหลัง) ศาลากลางจังหวัดระยอง 

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

ผู้มาประชุม 
  กระทรวงมหาดไทย 
 1.   นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง 
 2.   นายธีรวัฒน ์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง 
 3.   นายยุทธพล องอาจอิทธิชัย ปลัดจังหวัดระยอง 
 4.   นายสมเกียรติ พูลสุขเสริม หัวหน้าส านักงานจังหวัดระยอง 
 5.   นายชโณทัย เผือกศรี รักษาการ เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดระยอง 
 6.   นายประเมิน อุมา รักษาการ พัฒนาการจังหวัดระยอง 
 7.   นายปรพล เจริญพงษ์ แทน โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดระยอง 
 8.   นายชลัช จิรมติ หัวหน้าส านักงานปูองกันและ 
   บรรเทาสาธารณภัยจังหวัดระยอง 
 9.   นายองอาจ นันทกิจ ท้องถิ่นจังหวัดระยอง 
 10. นายอินทรีย์ เกิดมณี นายอ าเภอเมืองระยอง 
 11. นายวิทยา ชพานนท์ นายอ าเภอแกลง 
 12. นายดงพล รุจิธรรมธัช นายอ าเภอบ้านค่าย 
 13. นายวันชาต ิ วรรณพราหม แทน นายอ าเภอปลวกแดง  
 14. นายประพิศ ญาณปัญญา แทน นายอ าเภอบ้านฉาง 
 15. นายณัฏฐพงศ ์ สุขวิสิฏฐ ์ นายอ าเภอเขาชะเมา 
 16. นายดาระใน ยี่ภู่ นายอ าเภอนิคมพัฒนา 

 กระทรวงกลาโหม 
 17. น.อ.จาริก พัวพานิช ร.น. รอง ผอ.รมน.จังหวัด ร.ย.(ท) 
 18. พ.อ.ชาญณรงค์ ทรงศรีม่วง สัสดีจังหวัดระยอง 

 ส านักงานต ารวจแห่งชาติ 
 19. พล.ต.ต.ไตรศูล เนียมทรัพย์ ผู้บังคับการต ารวจภูธรจังหวัดระยอง 
 20. พ.ต.อ.ด ารงค์ อ้วนสูงเนิน ผกก.สภ.เมืองระยอง 
 21. พ.ต.อ.ชัยพงษ์ แสงพงษ์ชัย ผกก.สภ.แกลง 
 
 
      /22. พ.ต.อ.จักรรินทร์… 
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 22. พ.ต.อ.จักรรินทร์ ทั่วสุภาพ ผกก.สภ.บ้านฉาง 
 23. พ.ต.อ.สมฤกษ์  ค้ าชู   ผกก.สภ.ปลวกแดง 
 24. พ.ต.อ.ทนุเนตร ปิตุเตชะ ผกก.สภ.วังจันทร ์     
 25. พ.ต.อ.คมสัน ชัยเจริญศิลป์ ผกก.สภ.นิคมพัฒนา 
 26. พ.ต.อ.ประเสริฐศักดิ์  จันทร์ประเทศ ผกก.สภ.เขาชะเมา     
 27. พ.ต.อ.อาเดียว ท้วมละมูล ผกก.สภ.ห้วยโปุง 
 28. พ.ต.อ.อรรฆพงษ์  สุนทรวิภาต ผกก.สภ.มาบตาพุด 
 29. พ.ต.ท.ไพฑูรย์ ปาปะคัง แทน ผกก.สภ.เพ 
 30. พ.ต.อ.บัณฑิต นิลอ่อน ผกก.สภ.บ้านค่าย 
 31. พ.ต.อ.วรวุฒ ิ ชัยเจริญ ผกก.สภ.บ้านกร่ า 
 32. พ.ต.อ.เมธา วงศ์อนันต์นนท์ ผกก.สภ.ส านักทอง 
 33. พ.ต.ท.บดินทร์เดช  แสงอรุณทวี สว.สภ.น้ าเป็น 
 34. พ.ต.อ.ชัชชพล ภัทรศิริพร ผกก.สภ.หนองกรับ  

 ส านักงานอัยการสูงสุด/กระทรวงยุติธรรม 
 35. ว่าที่ ร.ต.สุรยุทธ์ มาลากุล  แทน อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือ 
    ทางกฎหมายและการบังคับคดี จังหวัดระยอง 
 36. นายสหชัย สุปันตี  แทน อัยการจังหวัดระยอง 
 37. นายประทักษ์ ประทุมทิพย์ ผู้อ านวยการส านักงานคุมประพฤติจังหวัดระยอง 
 38. นายธวัชชัย บุญศิริ แทน ผู้บัญชาการเรือนจ ากลางระยอง 
 39. นายประพาส จ าเขียน ผู้อ านวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็ก 
   และเยาวชนจังหวัดระยอง 
 ส่วนราชการอิสระ 
 40. นายพงษ์เกตุ เติมกิจธนสาร ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดระยอง  
 41. นายประทีป คงสนิท ผู้อ านวยการส านักงาน ป.ป.ช. ประจ าจังหวัดระยอง 
  
 ส านักนายกรัฐมนตรี 
 42. นางสาวภัคกมล รูปแก้ว ประชาสัมพันธ์จังหวัดระยอง 
 43. นางศิริวรรณ บุญมี ผู้อ านวยการสถานีวิทยุกระจายเสียง                  

แห่งประเทศไทย จังหวัดระยอง 
 44. ว่าที่ ร.ต.จุลสัน ทันอินทร์อาจ ผู้อ านวยการส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดระยอง 

 กระทรวงสาธารณสุข  
 45. นายประภาส ผูกดวง รอง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดระยอง 
 46. นางสาวมัณฑนา ธงทองทิพย์ แทน ผู้อ านวยการโรงพยาบาลระยอง   

 กระทรวงแรงงาน 
 47. นายอาภร    อมตเวทย์ แรงงานจังหวัดระยอง  
 48. นางเกิดศิริ เศวตมาลานนท์ สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดระยอง 
 
       /49.นายกิตติ... 
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 49. นายกิตติ ตันฑอดิสัย ประกันสังคมจังหวัดระยอง 
 50. นายนภดล พลอยอยู่ดี จัดหางานจังหวัดระยอง  
 51. ว่าที่ ร.ต.สมศักดิ์ พรหมดี ผู้อ านวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 17 ระยอง 
 52. นางสาวจินตนา ธนาวัชรโชค หัวหน้าศูนย์บริหารข้อมูลตลาดแรงงานภาค  ตะวันออก 
 53. ร.อ.สาโรจน์ คมคาย ผู้อ านวยการศนูย์ฟ้ืนฟูสมรรถภาพคนงาน ประจ าภาค  2 

 กระทรวงพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ 
 54. นางดารารัตน์ แก้วสลับสี  พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดระยอง 
 55. นางศรีสุดา เถาเมืองใจ ผู้ปกครองสถานคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กระยอง  
   จังหวัดระยอง  
 56. นางสาวนพพนา เจริญธรรม หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดระยอง 
 57. นางสาวชลธิษา บุญวัย ผู้ปกครองนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง 
 58. นายเสริมพล นิยมพันธุ์ ผู้อ านวยการศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พ่ึงจังหวัดระยอง  

 กระทรวงวัฒนธรรม 
 59. นางศุภดี วิถีธรรมศักดิ์ วัฒนธรรมจังหวัดระยอง   

 กระทรวงศึกษาธิการ 
 60. นายสมศักดิ์ ตั้งกลชาญ ศึกษาธิการจังหวัดระยอง 
 61. นางศิริรัตน์ สุขสันต์ แทน ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่ 
   การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1 
 62. นายธงชัย มั่นคง ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่ 
   การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2 
 63. นายวราวุธ พยุคฆพงษ์ ผู้อ านวยการสถาบัน กศน.ภาคตะวันออก 
 64. นางชุติมณทน์ เรืองกาญจนสุรีย์ ผู้อ านวยการส านักงาน กศน.จังหวัดระยอง   
 65. นางคณิตศร เมืองแสน แทน ผู้อ านวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ  
   ประจ าจังหวัดระยอง 
 66. นางสาวอนงค์ภัทร์  วางโต แทน ผู้อ านวยการโรงเรียนระยองปัญญานุกูล  

 กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 
 67. นางสาวสุจีพร พงษ์พิทักษ์ แทน ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดระยอง   

 กระทรวงการคลัง 
 68. นางจินตนา รักสุจริตวงศ ์ คลังจังหวัดระยอง 
 69. นายบุญเลิศ วิริยาวุทธ ธนารักษ์พ้ืนที่ระยอง     
 70. นายจรัล เทวรัตน์ สรรพสามิตพ้ืนที่ระยอง 1 
 71. นายสุวัชร สิริประภาพล แทน นายด่านศุลกากรมาบตาพุด 
 72. นายสมชาย มนาประสิทธิ์ แทน สรรพากรพ้ืนที่ระยอง 
 73. นายประสิทธิชัย บุตรรัตนะ แทน ผู้อ านวยการส านักงาน คปภ.จังหวัดระยอง 

 

       /กระทรวงเกษตร... 
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 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
 74. นางใกล้รุ่ง หลีแก้วสาย แทน เกษตรและสหกรณ์จังหวัดระยอง  
 75. นายสุพรรณษา สุขเทศน์ แทน เกษตรจังหวัดระยอง  
 76. นายทรงสรรค์ อุนะพ านัก แทน สหกรณ์จังหวัดระยอง 
 77. นายรัตนไกร ตันศรีวงษ์ ปศุสัตว์จังหวัดระยอง 
 78. นายสงกรานต์ แสงจันทร์ ประมงจังหวัดระยอง 
 79. นางนภาลัย จันทร์พุทรา ปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง  
 80. นายประสานต์ พฤกษาชาติ ผู้อ านวยการโครงการชลประทานระยอง 
 81. นายทนง กนะกาศัย ผู้อ านวยการสถานีพัฒนาที่ดินระยอง 
 82. นางสาวทิพยาภา  รัตนวิจิตร แทน หัวหน้าส านักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ระยอง 
 83. นางสาวสุภาพร มหันต์กิจ ผู้อ านวยการศนูย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ าจืดระยอง 
 84. นางพิณชกร ศรีทองค า แทน ผู้อ านวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการ 
   เพาะเลี้ยงสัตว์น้ าชายฝั่งระยอง 
 85. นางกมลรัตน์ พุทธรักษา แทน ผู้อ านวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอ่าวไทย
   ฝั่งตะวันออก (ระยอง) 
 86. นายกิจภัณฑ์ คงวัฒนา แทน ผู้อ านวยการศูนย์ปูองกันและปราบปราม 
   ประมงทะเล เขต 1 (ระยอง) 
 87. นายชาตร ี บุญนาค ผู้อ านวยการส านักงานส่งเสริมและพัฒนา 

การเกษตร เขตท่ี 3 จังหวัดระยอง 
 88. นายพรหม ยกพล ผู้อ านวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร 

จังหวัดระยอง  
 89. นายกฤษฎา เอ้ือสกุล แทน ผู้อ านวยการศูนย์วิจัยพืชไร่จังหวัดระยอง 
 90. นายอุปถัมภ์ อุ่นใจ รักษาการ ผู้อ านวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรระยอง 

 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 91. นางสาวทิพย์อาภา  ยลธรรม์ธรรม ผู้อ านวยการส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมจังหวัดระยอง 
 92. นายเกียรติศักดิ์ แก้วเสน แทน หัวหน้าอุทยานแห่งชาติเขาแหลมหญ้า- 
   หมู่เกาะเสม็ด 
 93. นายศุภวัตร กาญจน์อดิเรกลาภ ผู้อ านวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากร 

ทางทะเลและชายฝั่ง อ่าวไทยฝั่งตะวันออก 
 94. นายภุชงค์ สฤษฎีชัยกุล ผู้อ านวยการส านักงานบริหารจัดการทรัพยากร 

ทางทะเลและชายฝั่งที่ 1  
 95. นางสาวมยุรี ภิญโญศักดิ์ แทน หัวหน้าสวนพฤกษศาสตร์ระยอง   

 กระทรวงคมนาคม  
 96.  นายเจนวิทย์ ปัญญาภู แทน  ขนส่งจังหวัดระยอง 
 97.  นายมงคล ศุภนัตร์ ผู้อ านวยการแขวงทางหลวงชนบทจังหวัดระยอง 
 98.  น.ต. อภิชัย คล้ายแก้ว ผู้อ านวยการส านักงานเจ้าท่าภูมิภาค  สาขาระยอง  

  
       /กระทรวงพาณิชย์... 



~ ๕ ~ 
  

 
 กระทรวงพาณิชย์ 
 99.  นางจันทิภา ยั่งยืน แทน พาณิชย์จังหวัดระยอง    

 กระทรวงอุตสาหกรรม 
 100. นายกรณ์ภัฐวีญ์   ม่วงน้อย อุตสาหกรรมจังหวัดระยอง 

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 
 101. นายอัฏฐชัย สนิทสนม แทน สถิติจังหวัดระยอง 
 102. นายนพรัตน์ ทรัพย์บังสังข์ ผู้อ านวยการสถานีอุตุนิยมวิทยาระยอง 

 กระทรวงพลังงาน 
 103. นายวรพจน์ ทันดร พลังงานจังหวัดระยอง 

 รัฐวิสาหกิจ 
 104. นายอุทิศ ลิ่มสกุล  ผู้อ านวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย  
   ส านักงานระยอง 
 105. นางศศิพัชร์ สุวรรณพงษ์ แทน ผู้อ านวยการส านักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย 

จังหวัดระยอง 
 106. นายพินิจ ศิลาแลง แทน ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค สาขาระยอง 
 107. นายพรรษวัชร์ กิมานันโท แทน ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค สาขาบ้านฉาง 
 108. นายอรรณพ สุขสว่าง แทน ผู้จัดการการไฟฟูาส่วนภูมิภาคจังหวัดระยอง 
 109. นายสมชาย เกิดงามพร้อม แทน โทรศัพท์จังหวัดระยอง 
 110. นายชิน เถื่อนม่วง แทน ผู้อ านวยการการยางแห่งประเทศไทย 
   จังหวัดระยอง 

111. นางสาวศศินันท์ สุภาพงษ์ หัวหน้าส านักงานเคหะชุมชนระยอง    

 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
 112. นายสุรินทร์ แสงทอง แทน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง 
 113. นายสุธน ซื่อประเสริฐ แทน นายกเทศมนตรีนครระยอง 
 114. นางจิรายุศิริ พรหมอินทร์ แทน นายกเทศมนตรีเมืองบ้านฉาง  

 องค์กรภาคเอกชน/สภา/อ่ืน ๆ 
 115. นายนพดล ตั้งทรงเจริญ ประธานหอการค้าจังหวัดระยอง 
 116. นายสุรพล สุทธจินดา ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง 
 117. นายกนกพันธ์ ยินดีจันทร์ แทน ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดระยอง 
 118. นางสาวกัลยาณี หาความสุข แทน ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดระยอง 
 119. นายอนุชาติ ภิญโญ ผู้อ านวยการส านักจัดการทรัพยากรปุาไม้ที่ 9  
   (ชลบุรี) 
 120. นายสุรศักดิ์ วงษ์เหม รองประธานคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดระยอง 
 
 
       /ผู้เข้าร่วม... 
 



~ ๖ ~ 
  

 ผู้ไม่มาประชุม 
 1.   รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง (2)  (ติดราชการ) 
 2.   นายอ าเภอวังจันทร์ 
 3.   ผู้บังคับกองพันทหารราบที่ 6 กรมทหารราบที่ 2 กองพลนาวิกโยธิน 
 4.   ผู้บังคับกองพันทหารราบที่ 7 กรมทหารราบที่ 3 กองพลนาวิกโยธิน 
 5.   ผกก.ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดระยอง 
 6.   สว.ทล.3 กก.3 บก.ทล. 
 7.   อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดระยอง 
 8.   ผู้อ านวยการส านักงานบังคับคดีจังหวัดระยอง 
 9.   ผู้อ านวยการทัณฑสถานเปิดห้วยโปุง 
 10. ผู้อ านวยการศูนย์ฝึก อบรม และเยาวชน เขต 1 จังหวัดระยอง 
 11. กลุ่มตรวจสอบการเงินจังหวัดระยอง สนง.การตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ 2 จ.ชลบรุี 
 12. นายสถานีวิทยุ อสมท. จ.ระยอง 
 13. ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อน าโดยแมลงที่ 6.3 จังหวัดระยอง       
 14. ผู้ปกครองสถานคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กระยอง จังหวัดระยอง 
 15. ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 (ระยอง) 
 16. ผู้อ านวยการส านักงานส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดระยอง 
 17. สรรพสามิตพ้ืนที่ระยอง 2 
 18. หัวหน้าส านักงานกองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกร สาขาระยอง 
 19. หัวหน้าอุทยานแห่งชาติเขาชะเมา-เขาวง 
 20. ผู้อ านวยการส านักทรัพยากรน้ าบาดาล เขต 9 ระยอง 
 21. ผู้อ านวยการแขวงทางหลวงระยอง 
 22. หัวหน้าที่ท าการไปรษณีย์จังหวัดระยอง 
 23. ผู้อ านวยการส านักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด 
 24. นายกเทศมนตรีเมืองมาบตาพุด 
 25. ประธานอาชีวศึกษาจังหวัดระยอง 
 26. ผู้อ านวยการเขตธนาคารออมสินเขตระยอง 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
 1.   นางนุจนาถ เรืองมณี หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในจังหวัดระยอง 
 2.   นายสุรชัย สุขสวัสดิ์ ผู้อ านวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูล 
   เพ่ือการพัฒนาจังหวัด 
 3.   นางสาวอัฐฟูา ก้อนทอง ผู้อ านวยการกลุ่มงานอ านวยการ 
 4.   นายฉัตรชัย แก้วประดิษฐ แทน ผู้อ านวยการกลุ่มงานศูนย์ด ารงธรรมจังหวัด 
 5.   นายศราวุฒ ิ สุวรรณทัพ ผู้อ านวยการกลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล  
 6.   นายฉันท์ แปูนเพชร จ่าจังหวัดระยอง  

 

      

        /เริ่มประชุม... 



~ ๗ ~ 
  

           

เริ่มประชุม  เวลา 09.00 น. 

วาระก่อนการประชุม 
   1.  การมอบรางวัล 
       1.1  การมอบเข็มริบบิ้นสีขาว เพื่อยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และครอบครัว              
                                        ให้กับผู้บริหารของจังหวัด (จ านวน 3 ท่าน) 
     (ส านักงานพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์จังหวัดระยอง) 

       1.2  การมอบเกียรติบัตรการประกวดออกแบบผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมไทย (CPOT)  
                                          จังหวัดระยอง ประจ าปี 2560 
       - ประเภทอนุรักษ์ (จ านวน 3 รางวัล) 
       - ประเภทสร้างสรรค์ (จ านวน 3 รางวัล) 
     (ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดระยอง) 

        1.3  การมอบประกาศนียบัตรให้แก่วิสาหกิจชุมชนดีเด่นเกษตรกร และสถาบัน  
                                         เกษตรกรดีเด่นระดับจังหวัด ประจ าปี 2560 (จ านวน 24 ฉบับ) 
      (ส านักงานเกษตรจังหวัดระยอง) 

   2.  การอ่านสารนายกรัฐมนตรีและการยืนไว้อาลัยเพื่อร าลึกถึงผู้สูญเสียจากอุบัติเหตุ 
        ทางถนนเนื่องใน “วันโลกร าลึกถึงผู้สูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนน (World Day  
         of Remembrance for Road Traffic Victims)” ประจ าปี 2560 จ านวน 1 นาที  
        (ส านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดระยอง) 

วาระท่ี ๑  เรื่อง  ประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ  
             1   หัวหน้าสว่นราชการย้ายมาด ารงต าแหน่งใหม่ 

 1.1  พ.อ.ชาญณรงค์  ทรงศรีม่วง 
    มาด ารงต าแหน่ง 
    สัสดีจังหวัดระยอง      

 1.2  นายอุทิศ  ลิ่มสกุล 
    มาด ารงต าแหน่ง 
    ผู้อ านวยการส านักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ส านักงานระยอง 

 1.3  นางจินตนา  รักสุจริตวงศ์ 
    มาด ารงต าแหน่ง 
              คลังจังหวัดระยอง 

 1.4  นางชุติมณฑน์  เรืองกาญจนสุรีย์ 
    มาด ารงต าแหน่ง 
    ผู้อ านวยการส านักงาน กศน.จังหวัดระยอง    
    

 
           /วาระท่ี 2... 
 



~ ๘ ~ 
  

 
วาระท่ี ๒   เรื่อง  รับรองรายงานการประชุม 

 ครั้งที่ 10/2560 เมื่อวันจันทร์ที ่30 ตุลาคม 2560 
  รายงานการประชุมได้ลงเว็บไซต์แล้ว เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน  2560 

  (www.rayong.go.th/ดาวน์โหลดเอกสาร/กลุ่มงานอ านวยการ) 

มติที่ประชุม  รับรอง           

วาระท่ี 3     เรื่อง  เพื่อพิจารณา 
     -           

วาระท่ี 4   เรื่อง  เพื่อทราบ 
    4.๑ แผนพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) 
          (ส านักงานจังหวัดระยอง) 

ส านักงานจังหวัดระยอง 
 

 
 

 
 
 
 
 
         /คณะกรรมการ... 
 

http://www.rayong.go.th/ดาวน์โหลดเอกสาร/กลุ่มงานอำนวยการ


~ ๙ ~ 
  

 
 

 
 

 
 

 
 

มติที่ประชุม  รับทราบ  
 
 
 
 
        4.2 สถานการณ์... 
 



~ ๑๐ ~ 
  

 
4.2  สถานการณ์การคลังและการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณ       
       ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 
       (ส านักงานคลังจังหวัดระยอง) 

ส านักงานคลังจังหวัดระยอง 

สถานการณ์การคลังและการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
การจัดเก็บรายได้แผ่นดิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

สรุปผลการจัดเก็บรายได้จังหวัดระยอง ประจ าเดือนตุลาคม 2560 
 
 
 

 ต.ค. 60  ต.ค. 59 จ านวน รอ้ยละ
สรรพากรพืน้ทีร่ะยอง 6,585.98 5,855.86 730.12 12.47
สรรพสามติพืน้ที่ระยอง 1 และ 2 8,884.48 7,509.04 1,375.44 18.32
ด่านศุลกากรมาบตาพดุ 135.31 102.94 32.37 31.45
ธนารักษพ์ืน้ทีร่ะยอง 0.11 0.59 -0.48 -81.36
ส่วนราชการอืน่ 8.16 13.68 -5.52 -40.36
รวมทัง้สิ้น 15,614.04 13,482.11 2,131.92 15.81

ส่วนราชการ
รายได้จดัเก็บรายเดือน เปรยีบเทยีบ เพ่ิม/-ลด

 

                ที่มา : รายงานจากสว่นราชการในจังหวัดระยองและรายงานจากระบบ GFMIS (เฉพาะรายไดส้่วนราชการอื่น  
 
 

   
             การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ สิ้นสุด ณ วันที่ 17 พฤศจิกายน 2560 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

     
 
 
 
 
 

         /ผลการเบิก... 

หน่วย : ล้านบาท 

เป้าหมาย สงู/(ต่ า) กว่า

จ านวนเงิน ร้อยละ
ไตรมาสที ่1 

(%) สะสม

   เป้าหมาย   

ไตรมาสที ่1 (%)
จ านวนเงิน ร้อยละ

รายจ่ายประจ า 3,511.05       870.24          24.79     33.00 (8.21) 49 2,640.81      75.21    

รายจ่ายลงทุน 2,893.71       263.07          9.09       21.11 (12.02) 10 2,630.64      90.91    

ภาพรวม 6,404.76    1,133.31    17.69   30.29 (12.60) 9 5,271.45   82.31  

ทีม่า : รายงานผลการเบิกจ่ายจากระบบ  GFMIS

หน่วย : ล้านบาท

งบประมาณ
วงเงินทีไ่ดร้ับ

การจดัสรร

เบิกจา่ย  ล าดับ  

การ

เบิกจา่ย

คงเหลอื



~ ๑๑ ~ 
  

 
 

ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณจังหวัด (งบจังหวัด) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ สิ้นสุด ณ วันที่ 17 พฤศจิกายน 2560 

 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
 

ผลการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปีประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ สิ้นสุด ณ วันที่ 17 พฤศจิกายน 2560 

 
 

 
 
 

 
 

 

มติที่ประชุม   รับทราบ  

 

 

 

 

 

 

 

              /4.2 สถานการณ์... 

        

เป้าหมาย สงู/(ต่ า) กว่า

จ านวนเงิน ร้อยละ
ไตรมาสที ่1 

(%) สะสม

   เป้าหมาย   

ไตรมาสที ่1 (%)
จ านวนเงิน ร้อยละ

รายจ่ายประจ า 58.28        2.00         3.42 33.00 (29.58) 20 56.29        96.58

รายจ่ายลงทุน 209.41      -             - 21.11 (21.11)  - 209.41      100.00

ภาพรวม 267.69    2.00      0.75 30.29 (29.54) 20 265.70   99.25

ทีม่า : รายงานผลการเบิกจ่ายจากระบบ GFMIS

หน่วย : ล้านบาท

งบจงัหวัด

 วงเงินที่

ไดร้ับการ

จดัสรร

เบิกจา่ย  ล าดับ 

การ

เบิกจา่ย

คงเหลอื

เงินกันไว้เบิกเหลือ่มปี

ประจ าปีงบประมาณ จ านวนเงิน ร้อยละ จ านวนเงิน ร้อยละ

ปี 2560 2,053.40              232.81            11.34      1,820.59         88.66        

ปี 2557-2559 227.19                58.40              25.71      168.79            74.29        

รวม 2,280.59          291.21         12.77    1,989.38      87.23     

ทีม่า : รายงานผลการเบิกจ่ายจากระบบ  GFMIS

 วงเงินทีไ่ดร้ับการ

อนุมัติ

เบิกจา่ย คงเหลอื

หน่วย : ล้านบาท



~ ๑๒ ~ 
  

     4.2  สถานการณ์น้ าในจังหวัดระยอง 
   (โครงการชลประทานระยอง) 

โครงการชลประทานระยอง  
 

 
        

 
 

 
            /ปริมาณน้ า... 



~ ๑๓ ~ 
  

 

 
 

 
 

 
 
 

           /โครงการแก้ไข... 
 



~ ๑๔ ~ 
  

 
 

 
 

 
 

 
 
 

           /โครงการแก้ไข...  



~ ๑๕ ~ 
  

 
 
มติที่ประชุม รับทราบ 
         4.2  การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนจังหวัดระยอง 

   (ส านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดระยอง) 

ส านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดระยอง 
 

 
 

 
        /ตารางที่ 1... 



~ ๑๖ ~ 
  

 
 

 

 

 
 
 
 
             /ตารางที่ 4... 
 



~ ๑๗ ~ 
  

 
 

 
 
 

 

 
 

           /ตารางที่ 7... 



~ ๑๘ ~ 
  

 

 
 

มติที่ประชุม รับทราบ 

     4.5  โครงการอุทยานการเรียนรู้สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช 
            (ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดระยอง) 

ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดระยอง 

 
 
 
 
 
 
 
 
             /ด้วยจังหวัด... 
 



~ ๑๙ ~ 
  

 

 
 

 
 

 
 
 

             /อุทยานการเรียนรู้... 
 



~ ๒๐ ~ 
  

 

 
 

 
 

 
 
 
             /5. ระยะเวลา... 
 



~ ๒๑ ~ 
  

 

 
 

 
 

 
 
 
 

             /วัตถุมงคล... 



~ ๒๒ ~ 
  

 

 
 

 
 

 
 
 

             /2) พระบรมรูป... 
 



~ ๒๓ ~ 
  

 

 
 

 
 

 
 
 
             /เหรียญและ... 
 



~ ๒๔ ~ 
  

 
 

 
 

 
 
มติที่ประชุม รับทราบ 

 
             /4.6 รายงาน... 



~ ๒๕ ~ 
  

 
 
    4.6  รายงานผลการด าเนินงานบุญจุลกฐิน ถิ่นเมืองไทย ครั้งท่ี 5 ประจ าปี 2560         
                                    ณ  วัดบ้านค่าย  อ าเภอบ้านค่าย  จังหวัดระยอง 
           (ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดระยอง) 

ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดระยอง 
 

 
 

 
 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 
 
 
 
 
 
                    /4.7 การจัดกระเช้า... 



~ ๒๖ ~ 
  

 
 
    4.7  การจัดกระเช้าของขวัญปีใหม่ “สุขใจผู้ให้ อ่ิมใจผู้รับ สนับสนุนชุมชน”            
           ตามแนวทางสานพลังประชารัฐ 
           (ส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดระยอง) 

ส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดระยอง 

 
 

 
              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
              
 
 
 
มติที่ประชุม  :  รับทราบ  
      
    เรื่อง  เพื่อทราบโดยเอกสาร 
          4.8   โครงการ “หน่วยบ าบัดทุกข์ บ ารุงสุข สร้างรอยยิ้ม คืนความสุขให้ประชาชน” 
            จังหวัดระยอง ครั้งที่ 3 ประจ าปีงบประมาณ 2561 ในวันพฤหัสบดีที่ 21 ธันวาคม 2560 
                      (ที่ท าการปกครองจังหวัดระยอง) 

    4.9   การแก้ไขปัญหาสาธารณสุขที่ส าคัญของจังหวัดระยอง 
                                    (ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง) 

    4.10 ข่าวประชาสัมพันธ์ ททท. มอบรางวัลกินรี ครั้งที่ 11 
                     (ส านักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ส านักงานระยอง) 
    
 
                 /4.11 สถานการณ์... 



~ ๒๗ ~ 
  

 
    
   4.11   สถานการณ์ด้านแรงงาน 
            (ส านักงานแรงงานจังหวัดระยอง) 

          4.12   ข้อมูลเศรษฐกจิการค้าจังหวัดระยอง เดือนตุลาคม 2560 
                                     ข้อมูลดัชนีราคาผู้บริโภคจังหวัดระยอง เดือนตุลาคม 2560 
                       (ส านักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง) 

   4.13   กิจกรรมรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก และสตรี ในเดือนพฤศจิกายน 2560 
             (ส านักงานพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์จังหวัดระยอง) 

   4.14   ผลการด าเนินงานการให้บริการของศูนย์ด ารงธรรมจังหวัดระยอง 
                        (ส านักงานจังหวัดระยอง) 

   4.15   ประชุมกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ นายอ าเภอ และหัวหน้าหน่วยงาน  
             ประจ าจังหวัดระยอง ครั้งที่ 12/2560 ในวันอังคารที่ 26 ธันวาคม 2560  
                                          ณ ห้องประชุมภักดีศรีสงคราม (มุขหลัง) ศาลากลางจังหวัดระยอง  
                                          (ส านักงานจังหวัดระยอง) 
มติที่ประชุม  :  รับทราบ 

วาระท่ี 5    เรื่องอ่ืนๆ 
    5.1    ขอความอนุเคราะห์บริจาคเงินหรือสิ่งของ เพ่ือน ามาจ าหน่ายเป็นรายได้ สนับสนุน 
                   กิจกรรมเหล่ากาชาดจังหวัดระยอง ใน “งานสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชและ 
                                        งานกาชาดจังหวัดระยอง ประจ าปี พ.ศ.2560” 
             (ส านักงานจังหวัดระยอง) 

ส านักงานจังหวัดระยอง 
   ด้วยจังหวัดระยองได้จัด “งานวันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชและงานกาชาดจังหวัด
ระยอง ประจ าปี 2560” ขึ้น ระหว่างวันที่ 28 ธันวาคม 2560 ถึงวันที่ 3 มกราคม 2561 ณ สนามกีฬากลาง
จังหวัดระยอง ต าบลเนินพระ อ าเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง โดยจัดให้มีกิจกรรมการออกร้านกาชาด             
การจัดนิทรรศการของส่วนราชการ และกลุ่มโรงงานอุตสาหกรรมในจังหวัดระยอง การแสดงสินค้า OTOP และสินค้า
อุตสาหกรรมของภาคเอกชน เพ่ือเป็นการหารายได้ส่วนหนึ่งให้กับเหล่ากาชาดจังหวัดระยองส าหรับเป็นค่าใช้จ่าย    
ในการบรรเทาทุกข์แก่ราษฎรผู้ยากจน ผู้ประสบภัยต่างๆ และองค์กร/หน่วยงาน ด้านการกุศล อาทิเช่น โรงเรียน
ระยองปัญญานุกูล, สมาคมคนตาบอด, ชมรมคนหูหนวก, ชมรมผู้ปกครองคนพิการทางสติปัญญา,  ชมรมผู้ปกครอง
บุคคลออทิสติก และศูนย์ช่วยเหลือผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ ฯลฯ 
    จังหวัดจึงมีความประสงค์ขอความอนุเคราะห์จากทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน 
ได้ร่วมกันบริจาคเงินหรือสิ่งของ เพื่อน ามาจ าหน่ายเป็นรายได้ สนับสนุนกิจกรรมเหล่ากาชาดจังหวัดระยอง โดยขอให้
น าเงินหรือสิ่งของที่ประสงค์จะบริจาคไปมอบให้ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง แลนายกเหล่ากาชาดจังหวัดระยอง       
ในวันพฤหัสบดีที่ 7 ธันวาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป ณ ส านักงานเหล่ากาชาดจังหวัดระยอง     
ถนนตากสินมหาราช อ าเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง  
 
 
                /5.2 ตลาดประชารัฐ... 



~ ๒๘ ~ 
  

    5.2 ตลาดประชารัฐ 
         (ส านักงานจังหวัดระยอง) 
ส านักงานจังหวัดระยอง 

 
 

 

 

         /ประเภท... 



~ ๒๙ ~ 
  

 

 

มติที่ประชุม  :  รับทราบ 

ปิดประชุมเวลา ๑๒.00 น. 

   ลงชื่อ      ผู้จดรายงานการประชุม 
            (นางสาวโชติกา ชนะสุนทร) 
             เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
     
 ลงชื่อ      ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
     (นางสาวอัฐฟูา  ก้อนทอง) 

                                       ผู้อ านวยการกลุ่มงานอ านวยการ  
 
 
 
 



~ ๓๐ ~ 
  

 
 
 
 
 
 
 


