
 

 
  รายงานการประชุม 

กรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ นายอ าเภอ และหัวหน้าหน่วยงานประจ าจังหวัดระยอง 
ครั้งที่ 12/2561  

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 27 ธันวาคม ๒๕61 
ณ ห้องประชุมภักดีศรีสงคราม (มุขหลัง) ศาลากลางจังหวัดระยอง 

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

ผู้มาประชุม 
  

 

   กระทรวงมหาดไทย 
  

 
1 นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง 

 2 นายธีรวัฒน ์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง 
 3 ว่าที่ร้อยตรี พิรุณ เหมะรักษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง 

 
4 นายอินทรีย์ เกิดมณี ปลัดจังหวัดระยอง 

 
5 นายสมเกียรติ พูลสุขเสริม หัวหน้าส านักงานจังหวัดระยอง 

 6 นายสุวิชัย สินบังเกิด เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดระยอง 

 
7 นางพรเพ็ญ ตะปะโจทย์ แทน พัฒนาการจังหวัดระยอง 

 
8 นายธวัชชัย สุดาผล แทน โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดระยอง 

 9 นายธนทร ศรีนาค หัวหน้าส านักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
จังหวัดระยอง 

 10 นายสมชาย รุ่งเรือง ท้องถิ่นจังหวัดระยอง 

 
11 นายสุพจน์ ต่ออาจหาญ นายอ าเภอเมืองระยอง 

 
12 นายสุรชัย ยุติธรรมนนท์ นายอ าเภอแกลง 

 
13 นายวิจิตร พาพลงาม แทน นายอ าเภอบ้านค่าย 

 14 นายวุฒิศักดิ์ สิงห์เดโช นายอ าเภอปลวกแดง 

 
15 นายณัฏฐพงศ์ สุขวิสิฏฐ ์ นายอ าเภอเขาชะเมา 

 
16 นายมนตรี เกตุวิจิตร นายอ าเภอนิคมพัฒนา 

 
17 นายภิรมย์ ชุมนุม นายอ าเภอวังจันทร์ 

 
  กระทรวงกลาโหม 

  

 
18 น.อ.วิษณุ วงศ์ทรายทอง แทน รอง ผอ.รมน. จังหวัด ร.ย. (ท) 

 19 พ.ท.บรรเจิด รักธรรม แทน สัสดีจังหวัดระยอง 

 
  ส านักงานต ารวจแห่งชาติ 

  

 

20 พ.ต.อ.ชุมพล พุ่มพวง ผู้บังคับการต ารวจภูธรจังหวัดระยอง 
 21 พ.ต.อ.ด ารงค์ อ้วนสูงเนิน ผกก.สภ.เมืองระยอง 

 
22 พ.ต.อ.จักรกรินทร์ ทั่วสุภาพ ผกก.สภ.บ้านฉาง 

 
23 พ.ต.ท.พิสิทธิ์ ศรีอ่อน แทน ผกก.สภ.ปลวกแดง 

 
24 พ.ต.อ.สุทธิศักดิ์ วันที ผกก.สภ.วังจันทร ์

    25 พ.ต.อ.คมสัน... 



~ ๒ ~ 
  

 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.ณรงค์เดช ทัพพจายะ ผกก.สภ.เพ 

 
29 พ.ต.อ.อรรฆพงษ์ สุนทรวิภาต ผกก.สภ.มาบตาพุด 

 
30 พ.ต.อ.ทนุเนตร ปิตุเตชะ ผกก.สภ.บ้านค่าย 

 31 พ.ต.อ.วรวุฒิ ชัยเจริญ ผกก.สภ.บ้านกร่ า 
 32 พ.ต.อ.เมธา วงศ์อนันต์นนท์ ผกก.สภ.ส านักทอง 

 33 พ.ต.อ.ชัชชพล ภัทรศริิพน ผกก.สภ.หนองกรับ 

 
ส านักงานอัยการสูงสุด/กระทรวงยุติธรรม 

  34 ว่าที่ร้อยตรี สุรยุทธ์ มาลากุล แทน อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทาง
กฎหมายและการบังคับคดี จังหวัดระยอง 

 35 นายอานนท์ ปราการรัตน์ อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัว  
จังหวัดระยอง 

 36 นางพวงชมพู เปรมประเสริฐ  ผู้อ านวยการส านักงานคุมประพฤติจังหวัดระยอง 

 37 นางวีรา น้ าเงินแก้ว ผู้อ านวยการส านักงานบังคับคดีจังหวัดระยอง 

 38 นายธวัชชัย บุญศิริ แทน ผู้บัญชาการเรือนจ ากลางระยอง 

 39 นายมิตรารุณห์ พรหมอินทร์ ผู้อ านวยการทัณฑสถานเปิดห้วยโปุง 

 40 นางลักษณเลิศ นันทิพานิชย์ ผู้อ านวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน 

    จังหวัดระยอง 

 41 นางสาวสาลี ผลจันทร์ แทน ผู้อ านวยการศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน 

    เขต 1 จังหวัดระยอง 

 
ส่วนราชการอิสระ 

  
 42 นายปิติฉัตร ธนนวนนท์ ผู้อ านวยการส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 

    ประจ าจังหวัดระยอง 
 43 นายวีระ ฤทธิ์โชติ แทน ผู้อ านวยการส านักงาน ป.ป.ช.  

ประจ าจังหวัดระยอง 

 
ส านักนายกรัฐมนตรี 

  

 

44 นายกุมพล ชวนชม ประชาสัมพันธ์จังหวัดระยอง 
 45 นางวจิรา ชุติกชุษณพงศ์ ผู้อ านวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย 

จังหวัดระยอง 
 46 นายศิริลักษณ์ โรจนพงษ์ 

 
แทน ผู้อ านวยการส านักงานพระพุทธศาสนา 
จังหวัดระยอง 

 47 นางสาวสุรัตนา ศรีสวัสดิ์ แทน นายสถานีวิทยุ อสมท. จ.ระยอง 

    

    

   กระทรวง... 



~ ๓ ~ 
  

 
กระทรวงสาธารณสุข 

  

 

48 นายชัยวัฒน์   จัตตุพร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดระยอง 

 
49 นางมัณทณา ธงทองทิพย์ แทน ผู้อ านวยการโรงพยาบาลระยอง 

 
กระทรวงแรงงาน 

  

 

50 นางสาวกรจิรัฏฐ์ พงจันทร์ศธร แรงงานจังหวัดระยอง 

 
51 นางเกิดศิริ เศวตมาลานนท์ สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดระยอง  

 
52 นายพรเทพ ศิริไพบูลย์ ประกันสังคมจังหวัดระยอง 

 53 นายสมชาย มรกตศรีวรรณ จัดหางานจังหวัดระยอง 
 54 นางดารุณี นิธิทวีกุล ผู้อ านวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 17 ระยอง 

 
55 นางสาวจินตนา ธนาวัชรโชค หัวหน้าศูนย์บริหารข้อมูลตลาดแรงงานภาคตะวันออก 

 
56 นางสาวณฐมน ไม้แก้ว แทน ผู้อ านวยการศูนย์ฟ้ืนฟูสมรรถภาพคนงาน  

    

ประจ าภาค 2 

 
กระทรวงพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ 

  57 นางดารารัตน์ แก้วสลับสี พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดระยอง 
 58 นางสาวปราณีต คงอ่ิม ผู้ปกครองสถานคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กระยอง 

จังหวัดระยอง 

 
59 นางสาวนพพนา เจริญธรรม หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดระยอง 

 60 นางสาวกชพร ปัตโชติชัย แทน ผู้ปกครองนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง 

 
กระทรวงวัฒนธรรม 

  

 

61 นางศุภดี วิถีธรรมศักดิ์ วัฒนธรรมจังหวัดระยอง 

 
กระทรวงศึกษาธิการ 

  

 

62 นายชาตรี ปุระมงคล ศึกษาธิการจังหวัดระยอง 
 63 นางช่อชะบา ชื่นบาน แทน ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาระยอง

เขต 1 
 64 นางชลดา หลังวงศา แทน ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาระยอง 

เขต 2 

 
65 นางกุลธิดา รัตนโกศล แทน ผู้อ านวยการสถาบัน กศน.ภาคตะวันออก 

 66 นางชุติมณทน์ เรืองกาญจนสุรีย์ ผู้อ านวยการสถาบัน กศน.จังหวัดระยอง 
 67 นายมานะ ภูมิธิ ผู้อ านวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัดระยอง 
 68 นางสาวอนงค์ภัทร์ วางโต แทน ผู้อ านวยการโรงเรียนปัญญานุกูล 

 
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 

 
 

69 นางจุฑารัตน์ ขาวคม แทน ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดระยอง   

 
กระทรวงการคลัง 

  

 

70 นางจินตนา รักสุจริตวงศ ์ คลังจังหวัดระยอง 

 
71 นายอังกูร บัวศรี ธนารักษ์พ้ืนที่ระยอง 

     
    72 นายจรัล... 



~ ๔ ~ 
  

 
72 นายจรัล เทวรัตน์ สรรพสามิตพ้ืนที่ระยอง 1 

 
73 นางสาวเนาวรัตน์ รัตนวัฒน์กุล สรรพสามิตพ้ืนที่ระยอง 2 

 
74 นายถวัลย์ รอดจิตต์ นายด่านศุลกากรมาบตาพุด 

 
75 นางสาววราวรรณ กิจวิชา สรรพากรพื้นที่ระยอง 

 76 นายประสิทธิ์ ยุติรัตน์ แทน ผู้อ านวยการส านักงาน คปภ.จังหวัดระยอง 

 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

 
 

77 นายวิวัฒน์ชัย หนูทอง แทน เกษตรและสหกรณ์จังหวัดระยอง  

 
78 นายสุรสิงห์ พูนเพิ่มสุขสมบัติ เกษตรจังหวัดระยอง 

 
79 นายวีระยุทธ ทุมทอง สหกรณ์จังหวัดระยอง 

 
80 นายรัตนไกร ตันศรีวงษ์ ปศุสัตว์จังหวัดระยอง 

 
81 นายสงกรานต์ แสงจันทร์ ประมงจังหวัดระยอง 

 
82 นางสุกันตา ศรีก าพล ปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง 

 
83 นายสุริยพล นุชอนงค์ แทน ผู้อ านวยการโครงการชลประทานระยอง 

 84 นายทนง กนะกาศัย ผู้อ านวยการสถานีพัฒนาที่ดินระยอง 

 
85 นางรัตนาภรณ์ ชัยรัตนวงศ์ หัวหน้าส านักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ระยอง 

 86 นางสาวสุภาพร มหันต์กิจ ผู้อ านวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ าจืดระยอง 

 
87 นายวาริช ตนุภัทรสรณ ์ แทน ผู้อ านวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยง 

    

สัตว์น้ าชายฝั่งระยอง 
 88 นางกมลรัตน์ พุทธรักษา แทน ผู้อ านวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอ่าวไทย 

ฝั่งตะวันออก (ระยอง) 
 89 นายวัทธิกร ชูพงศ์ แทน ผู้อ านวยการศูนย์ปูองกันและปราบปรามประมง

ทะเลเขต 1 (ระยอง) 
 90 นางสมัย บุรีเทศ แทน ผู้อ านวยการส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการ

เกษตรเขตที่ 3 จังหวัดระยอง 
 91 นายสรรเสริญ วันจันทร์ แทน ผู้อ านวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ

การเกษตรจังหวัดระยอง 
 92 นางจิณณจารี หาญเศรษฐสุข แทน ผู้อ านวยศูน์วิจัยพืชไร่ระยอง 
 93 นางสาวแช่มช้อย ภู่สว่าง หัวหน้าส านักงานกองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกร 

สาขาระยอง 
 94 นางสาวธนาภรณ์ ปานเจริญ แทน ผู้อ านวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตร

ระยอง 

 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

  95 นางสาวทิพย์อาภา   ยลธรรม์ธรรม  ผู้อ านวยการส านักงานทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อมจังหวัดระยอง 

 96 นางสาวอัญชลี จันทร์คง แทน ผู้อ านวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทาง
ทะเลและชายฝั่ง อ่าวไทยฝั่งตะวันออก 

     
    96 นางดวงนภา... 



~ ๕ ~ 
  

 97 นางดวงนภา วรรณสุข แทน ผู้อ านวยการส านักงานบริหารจัดการทรัพยากร 
ทางทะเลและชายฝั่งที่ 1 

 98 นางสาวมยุรี ภิญโญศักดิ์ แทน หัวหน้าสวนพฤกษศาสต์ระยอง 
 99 นายอนุชาติ ภิญโญ แทน ผู้อ านวยการส านักจัดการทรัพยากรปุาไม้ที่ 9  
    (ชลบุรี)   

 
กระทรวงคมนาคม 

  

 

100 นายชาติชาย มัฆวิมาลย์ ขนส่งจังหวัดระยอง 

 
101 นายรุ่งโรจน์ สถิตย์ ผู้อ านวยการแขวงทางหลวงระยอง 

 
102 นายสาธิต พุทธรักผิด แทน ผู้อ านวยการแขวงทางหลวงชนบทระยอง 

 103 นายโกเมนทร์ วงศ์เชียงยืน แทน ผู้อ านวยการส านักงานเจ้าท่า  
ภูมิภาคสาขาระยอง 

 
กระทรวงพาณิชย์ 

   104 นางวรัญญา ถนอมพันธุ์ พาณิชย์จังหวัดระยอง 
 กระทรวงอุตสาหกรรม   

 105 นางสาวคนึงนิจ ทยายุทธ แทน อุตสาหกรรมจังหวัดระยอง 
 กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม  
 106 นางเยาวลักษณ์ โมสิกมาศ สถิติจังหวัดระยอง 
 107  นายนพรัตน์  ทรัพย์มังสังข์ ผู้อ านวยการสถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดระยอง 
 กระทรวงพลังงาน   

 108 นายวรพจน์ ทันดร พลังงานจังหวัดระยอง 
 รัฐวิสาหกิจ   

 109 นางสาวเกษรสิริ สมบูรณ์ แทน ผู้อ านวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย 
ส านักงานจังหวัดระยอง 

 110 นางศศิพัชร์ สุวรรณพงษ์ แทน ผู้อ านวยการส านักงาน กกท.จังหวัดระยอง 
 111 นายศักดิกร เชื้อแพ่ง แทน ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค สาขาระยอง 
 112 นายพรรษวัชร์ กิษานันโท แทน ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค สาขาบ้านฉาง 
 113 นายประทีป อนุกูล ผู้จัดการการไฟฟูาส่วนภูมิภาคจังหวัดระยอง 
 114 นายสมชาย เกิดความพร้อม แทน โทรศัพท์จังหวัดระยอง 
 115 นายปัญญา ชูสกุลวงศ ์ ผู้อ านวยการการยางแห่งประเทศไทยจังหวัดระยอง 
 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
 116 นายอดิศักดิ์ ทองจันทร์แก้ว แทน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง 
 117 นายสุธน ซื่อประเสริฐ แทน นายกเทศมนตรีนครระยอง 
 118 นายนพพร ปูอมสวัสดิ์ แทน นายเทศมนตรีเมืองบ้านฉาง 
   
   
   
  /องค์กร... 
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 องค์กรภาคเอกชน/สภา/อ่ืน ๆ  
 119 นายบุญยืน เฉาหวิทยะรัตน์ แทน ประธานหอการค้าจังหวัดระยอง 
 120 นายประเทือง วงศ์ชื่น แทน ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง 
 121 นายกนกพันธ์ ยินดีจันทร์ แทน ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดระยอง 
 122 นายสุรศักดิ์ วงษ์เหม รองประธานคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดระยอง  

 
ผู้ไม่มาประชุม 

  
 1 รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง (นายยุทธพล องอาจอิทธิชัย ติดราชการ) 

 2 นายอ าเภอบ้านฉาง  
 3 ปูองกันจังหวัดระยอง  
 4 ผู้บังคับการกองพันทหารราบที่ 7 กรมทหารราบที่ 3 

 5 ผกก.สภ.แกลง  
 6 ผกก.สภ.ปากน้ าประแสร์  
 7 ผกก.สภ.น้ าเป็น  
 8 ผกก. ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดระยอง  
 9 สารวัตร สถานีต ารวจทางหลวง 3 กองก ากับการ 3 กองบังคับการต ารวจทางหลวง 

 10 อัยการจังหวัดระยอง 

 11 ผู้อ านวยการศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พ่ึงจังหวัดระยอง 

 
12 ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๘ (ระยอง) 

 
13 หัวหน้าอุทยานแห่งชาติเขาชะเมา-เขาวง 

  14 หัวหน้าอุทยานแห่งชาติเขาแหลมหญ้า-หมู่เกาะเสม็ด 

 
15 ผู้อ านวยการส านักทรัพยากรน้ าบาดาลเขต 9 ระยอง 

 

16 ผู้จัดการส านักงานจัดการน้ าเสียสาขาบ้านเพ 
 

 

17 ผู้อ านวยการส านักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด 

 18 หัวหน้าส านักงานเคหะชุมชนระยอง  
 19 หัวหน้าส านักงานเคหะชุมชนมาบตาพุด  
 20 นายกเทศมนตรีเมืองมาบตาพุด  
 21 ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดระยอง 

 

22 ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวดัระยอง 
 

 

23 ประธานอาชีวศึกษาจังหวัดระยอง 

 
ผู้เข้าร่วมประชุม 

  

 

1 นางนุจนาถ เรืองมณี หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในจังหวัดระยอง 
 2 นายสุรชัย สุขสวัสดิ์ ผู้อ านวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพ่ือการ

พัฒนาจังหวัดระยอง 

 3 นางสาวสมใจ สุนทรเลิศวณิช แทน ผู้อ านวยการกลุ่มงานอ านวยการ 
     
    /4 นายสุปนันท์... 
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 4 นายสุปนันท์ สังข์สุวรรณ ผู้อ านวยการกลุ่มงานศูนย์ด ารงธรรมจังหวัดระยอง 

 5 นางภัทรชนันท์ ผ่องผาด จ่าจังหวัดระยอง 

เริ่มประชุมเวลา 
                      เวลา 09.00 น. 

วาระก่อนการประชุม  
1. การมอบรางวัล 

1. มอบเข็มรางวัล “ผู้ว่าราชการจังหวัดส าเภาทอง” ประจ าปี 2561  
 (หอการค้าจังหวัดระยอง) 

2. มอบประกาศเกียรติบัตรผู้ท าคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา จังหวัดระยอง 
ประจ าปี พ.ศ.2562 (จ านวน 2 รางวัล) 
(ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดระยอง) 

3. มอบโล่รางวัล โครงการคัดเลือกหมู่บ้านดีเด่น (บ้านสวย เมืองสุข) ประจ าปี 2561 
(จ านวน 3 รางวัล) 
(ท่ีท าการปกครองจังหวัดระยอง) 

4. มอบประกาศเกียรติคุณ เข็มเชิดชูเกียรติ 
ตามโครงการคัดเลือกส านักทะเบียนดีเด่น ประจ าปี พ.ศ.2561 (จ านวน 4 รางวัล) 
(ท่ีท าการปกครองจังหวัดระยอง) 

วาระท่ี 1   เรื่อง  ประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ 

   1. หัวหน้าสว่นราชการย้ายมาด ารงต าแหน่งใหม่ 
       1.1  นางสาวกรจิรัฏฐ ์ พงจันทร์ศธร 
      มาด ารงต าแหน่ง 
      แรงงานจังหวัดระยอง 

       1.2   นางสาววราวรรณ  กิจวิชา 
      มาด ารงต าแหน่ง 
      สรรพากรพื้นที่ระยอง 

       1.3   นางสาวเนาวรัตน ์ รัตนวัฒน์กุล 
      มาด ารงต าแหน่ง 
      สรรพสามิตพ้ืนที่ระยอง 2 

       1.4   นางสาวประณีต  คงอ่ิม 
      มาด ารงต าแหน่ง 
      ผู้ปกครองสถานคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กระยอง จังหวัดระยอง... 

       1.5   นายประทีป  อนุกูล 
      มาด ารงต าแหน่ง 
      ผู้จัดการการไฟฟูาส่วนภูมิภาคจังหวัดระยอง 

   

/วาระท่ี 2... 
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วาระท่ี ๒   เรื่อง  รับรองรายงานการประชุม 
 ครั้งที่ 11/2561 เมื่อวันพฤหัสบดีที ่29 พฤศจิกายน 2561 

  รายงานการประชุมได้ลงเว็บไซต์แล้ว เมื่อวันศุกร์ที ่14 ธันวาคม 2561 
  (www.rayong.go.th/ดาวน์โหลดเอกสาร/กลุ่มงานอ านวยการ) 

มติที่ประชุม  รับรอง     

วาระท่ี 3     เรื่อง  เพื่อพิจารณา 

     -  

วาระท่ี 4      เรื่อง  เพื่อทราบ 

      4.1  สถานการณ์คลังและการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 
         ประจ าปี พ.ศ. 2562  
         (ส านักงานคลังจังหวัดระยอง) 
ส านักงานคลังจังหวัดระยอง 

สถานการณ์การคลังและการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 การจัดเก็บรายได้แผ่นดิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

สรุปผลการจัดเก็บรายได้จังหวัดระยอง ประจ าเดือนพฤศจิกายน 2561 

 พ.ย. 61  พ.ย. 60 จ านวน รอ้ยละ ต.ค.61-พ.ย.61 ต.ค.60-พ.ย.60 จ านวน รอ้ยละ
สรรพากรพืน้ทีร่ะยอง 8,830.64 6,646.95 2,183.69 32.85 17,996.73 13,232.93 4,763.80 36.00
สรรพสามติพืน้ที่ระยอง 1 และ 2 10,265.46 3,694.75 6,570.71 177.84 14,193.64 12,579.23 1,614.41 12.83
ด่านศุลกากรมาบตาพดุ 314.90 164.04 150.86 91.97 500.43 300.62 199.81 66.47
ธนารักษพ์ืน้ทีร่ะยอง 0.24 0.68 -0.44 -64.71 4.83 0.79 4.04 511.39
ส่วนราชการอืน่ 5.98 11.39 -5.41 -47.50 14.16 19.56 -5.40 -27.61
รวมทัง้สิ้น 19,417.22 10,517.81 8,899.41 84.61 32,709.79 26,133.13 6,576.66 25.17

ส่วนราชการ
รายได้จดัเก็บรายเดือน เปรยีบเทยีบ เพ่ิม/-ลด รายได้จดัเก็บสะสม เปรียบเทียบ เพ่ิม/-ลด

 
ที่มา: รายงานจากส่วนราชการในจังหวัดระยองและรายงานจากระบบ GFMIS (เฉพาะรายไดส้่วนราชการอื่น) 
หมายเหตุ : ตัวเลขตามตารางมีการปัดเศษทศนิยม 

 การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ตามมติ ครม. เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2561 ลงมติเห็นชอบมาตรการด้านการงบประมาณเพ่ือการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทและให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอ่ืนของรัฐถือปฏิบัติตามที่ส านัก
งบประมาณเสนอ ก าหนดเป้าหมายการใช้จ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ไม่รวมงบกลาง)  

 

 

 

/เป้าหมาย... 

หน่วย : ล้านบาท 

http://www.rayong.go.th/ดาวน์โหลดเอกสาร/กลุ่มงานอำนวยการ
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เป้าหมายอัตราการใช้จ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (ไม่รวมงบกลาง) แยกเป็นรายไตรมาส ดังนี้ 

                  

ไตรมาสที่ รายจา่ยประจ า รายจา่ยลงทนุ รายจา่ยภาพรวม
ไตรมาสท่ี 1 36.00% 20.00% 32.00%
ไตรมาสท่ี 2 57.00% 45.00% 54.00%
ไตรมาสท่ี 3 80.00% 65.00% 77.00%
ไตรมาสท่ี 4 100.00% 100.00% 100.00%  

 
- ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ สิ้นสุด ณ วันที่ 14 ธันวาคม 2561 
 

 

 

 

 

 

- ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณจังหวัด (งบจังหวัด) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ สิ้นสุด ณ วันที่ 14 ธันวาคม 2561 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/ผลการเบิกจ่าย... 

จ านวนเงิน ร้อยละ จ านวนเงิน ร้อยละ จ านวนเงิน ร้อยละ

รายจ่ายประจ า 3,559.27       1,198.33       33.67        1,080.54       30.36     75 2,478.73      69.64    
รายจ่ายลงทุน 2,245.39       1,103.21       49.13        537.16          23.92     4 1,708.23      76.08    

ภาพรวม 5,804.66    2,301.54    39.65     1,617.70    27.87   10 4,186.96   72.13  

ทีม่า : รายงานผลการเบิกจ่ายจากระบบ  GFMIS

หน่วย : ล้านบาท

รายการ
วงเงินทีไ่ดร้ับ
การจดัสรร

เบกิจา่ย  ล าดับ  
การ

เบกิจา่ย

คงเหลอืก่อหน้ีผูกพัน

 จ านวนเงิน ร้อยละ จ านวนเงิน ร้อยละ จ านวนเงิน ร้อยละ

รายจ่ายประจ า 108.05      13.94        12.90 3.74            3.46 56 104.31           96.54
รายจ่ายลงทุน 262.62      -           0.00 -              0.00  - 262.62           100.00

ภาพรวม 370.67    13.94     3.76       3.74         1.01 51 366.93        98.99

ทีม่า : รายงานผลการเบิกจ่ายจากระบบ GFMIS

 ก่อหน้ีผูกพัน
หน่วย : ล้านบาท

รายการ
 วงเงินที่
ไดร้ับการ
จดัสรร

เบกิจา่ย  ล าดับ 
การ

เบกิจา่ย

คงเหลอื
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- ผลการเบิกจ่ายเงินงบยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด (งบกลุ่มจังหวัด) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ สิ้นสุด ณ วันที่ 14 ธันวาคม 2561 

 

 

 

 

 

 

 

 

- ผลการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปีประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562(งบประมาณปี 2558 – 2561) 
ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ สิ้นสุด ณ วันที่ 14 ธันวาคม 2561 

 

 

 

 

 

มติที่ประชุม   รับทราบ 

   4.2  สถานการณ์น้ าในจังหวัดระยอง 
  (โครงการชลประทานระยอง) 

โครงการชลประทานระยอง 

 
/สรุปปริมาณ... 

เงินกันไว้เบกิเหลือ่มปี
ประจ าปงีบประมาณ จ านวนเงิน ร้อยละ จ านวนเงิน ร้อยละ

ปี 2561 1,854.55              465.53            25.10      1,389.02         74.90        
ปี 2558-2560 946.76                102.55            10.83      844.22            89.17        

รวม 2,801.31          568.08         20.28    2,233.24      79.72     

ทีม่า : รายงานผลการเบิกจ่ายจากระบบ  GFMIS

 วงเงินทีไ่ดร้ับการ
อนุมัติ

เบกิจา่ย คงเหลอื
หน่วย : ล้านบาท

 จ านวนเงิน  ร้อยละ จ านวนเงิน ร้อยละ จ านวนเงิน ร้อยละ
รายจ่ายประจ า 27.81       0.29          1.03 0.29            1.03 13 27.53       98.97   

รายจ่ายลงทุน 150.00     -            0.00 -              0.00  - 150.00      100.00  

ภาพรวม 177.81   0.29       0.16 0.29         0.16 13 177.53   99.84  

ทีม่า : รายงานผลการเบิกจ่ายจากระบบ GFMIS

หน่วย : ล้านบาท

รายการ
 วงเงินที่
ไดร้ับการ
จดัสรร

เบกิจา่ย
  ล าดบั  

การ
เบกิจา่ย

คงเหลอื ก่อหน้ีผูกพัน



~ ๑๑ ~ 
  

 

  อุตสาหกรรม อุปโภค- บริโภค  การเกษตร  

รวมการใช้
น้ า 

 วันที่
เดือนป ี

การใช้น้ าหน้าฝาย ดอกกราย 
หนองปลา

ไหล 
การใช้น้ าหน้าฝาย ดอกกราย หนองปลาไหล ระโอก 

การใช้น้ า 
หน้าฝาย 

 โรจน IRPC ไทยแทฟ
ฟิต้า 

EAST 
WATER 

EAST 
WATER 

ประปา
ระยอง 

 1 

ประปา
ระยอง 

 2 

ประปา 
บ้านฉาง 

ประปา 
แม่น้ าคู ่

ประปา 
แพล้นคอนแวน  

โมบาย 

ประปา 
 มาบยางพร 

ประปาระ
โอก 

การเกษตร 

ฤดูแล้ง 1.463 10.177 0.363 45.961 117.398 11.118 2.108 3.986 0.016 7.040 0.839 0.930 19.400 220.800 

ฤดูฝน 0.920 11.969 0.338 35.403 107.469 11.303 2.102 4.162 0.017 3.014 0.811 0.949 21.930 200.386 

การเตรียมความพร้อมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง และการให้ความช่วยเหลือและบรรเทาความ
เดือดร้อนให้แก่ผู้ประสบภัยเนื่องจากสถานการณ์ภัยแล้ง ปี 2561 
การเตรียมความพร้อมในการช่วยเหลือ 
 1. รถบรรทุกน้ า จ านวน 9 คัน 
 2. เครื่องสูบน้ า ขนาด 8 นิ้วจ านวน 2 เครื่อง 
 3. การพัฒนาแหล่งเก็บกักน้ า ระบบส่งน้ า และระบบแพร่กระจายน้ า 

มติที่ประชุม   รับทราบ 

    4.3  การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนจังหวัดระยอง 
  (ส านักงานปอองกันลละบรรททาสาธารภััยจังหวัดระยอง) 

ส านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดระยอง 

 

 

 

 

 

 

/ศูนย์อ านวยการ   



~ ๑๒ ~ 
  

... 

ศูนย์อ านวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดระยอง 
ผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุจราจร จังหวัดระยอง  ปีงบประมาณ 2561-2562 แยกรายอ าเภอ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

ผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุจราจร จังหวัดระยอง   
ปีงบประมาณ 2561-2562 ประจ าเดือน พฤศจิกายน 2561 แยกรายอ าเภอ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การตรวจนิเทศตามกรอบแนวคิดในการด าเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนตามวาระจังหวัดระยอง
คณะท างานตรวจติดตามจุดตรวจทางถนน อ าเภอเมืองระยอง (ชุดที่ 1) ประจ าเดือนธันวาคม 2561 

 
 
 
 
 

/การปฏิบัติ... 

เปรียบเทียบสะสม 

ปีงบประมาณ 2561-2562 

เปรียบเทียบ พ.ย.61 และพ.ย.62 



~ ๑๓ ~ 
  

การปฏิบัติตามกรอบแนวคิด - มีการด าเนินการตามมาตรการอย่างต่อเนื่อง 

ความคืบหน้าในการด าเนินการ 
(รับผิดชอบ 7 จุดตรวจ ได้แก่ทต.

ทับมา, ทต.บ้านเพ, ทต.เนิน
พระทต.น้ าคอก, ทต.เชิงเนิน,อบต.

นาตาขวัญ และ อบต.ตะพง) 

-ศปถ.อ าเภอ เตรียมความพร้อมการด าเนินการปูองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วง
เทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2562 ตามข้อสั่งการ 
- บริเวณจุดเสี่ยง ที่ไม่มีการตั้งจุดตรวจ ให้ใช้มาตรการด่านชุมชน และใช้รถเปิด
สัญญาณไฟวับวาบ (ปิดเสียง) ไปยังจุดเสี่ยงดังกล่าวเป็นระยะ 
- ปิดแยก/จุดกลับรถ 1.ตลาดน้ าคอก 2.จุดกลับรถหน้าไทวัสดุ 3.ทางเข้าต านานปุา 
4.แยกศาลาสังกะสี ในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2562 

จุดเสี่ยงท่ีต้องระวัง - การก่อสร้างทางและสะพานข้ามแยก (แสงสว่าง ปูายเตือน ให้พร้อมใช้งานตลอด) 
ปัญหา อุปสรรค ข้อสังเกต และ

ข้อเสนอแนะ อ่ืนๆ 
- เน้นย้ าให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องด าเนินการตามมาตรการปูองกันและลดอุบัติเหตุ
ทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2562 โดยจะมีคณะท างานตรวจติดตามการ
ปฏิบัติงานฯ ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานทุกวัน 

การตรวจนิเทศตามกรอบแนวคิดในการด าเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนตามวาระจังหวัดระยอง
คณะท างานตรวจติดตามจุดตรวจทางถนน อ าเภอปลวกแดง (เกษตรและสหกรณ์จังหวัด)  

ประจ าเดือนธันวาคม 2561 
การปฏิบัติตามกรอบแนวคิด - มีการด าเนินการตามมาตรการอย่างต่อเนื่อง 
การด าเนินการเตรียมความพร้อม - ได้มีการสอบถามการเตรียมความพร้อม ในเรื่องจุดตรวจหลัก จุดตรวจรองจุด

บริการปูองกัน ด่านชุมชน ในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562 ดังนี้  
-จุดตรวจหลัก บริเวณหน้าปั้มน้ ามัน ปตท.มาบยางพร หมู่ 3 ต.มาบยางพร 
-จุดตรวจรอง บริเวณหน้าโรงเรียนนิคมสร้างตนเองฯ 8 หมู่ 5 ต.แม่น้ าคู้ 
-จุดบริการปูองกัน บริเวณสี่แยกลุงอุ้ย ถ.เทศบาลพัฒนา หมู่ 1 ต.ปลวกแดง ,   
หน้าห้องเช่า ส.ภาภรณ์ ถ.สาย 3191 หมู่ 6 ต.ปลวกแดง , หน้าศูนย์ อปพร.    
อบต.ตาสิทธิ์ หมู่ 2 ต.ตาสิทธ์ , หน้าศูนย์ อปพร.อบต.ละหาร หมู่ 1 ต.ละหาร ,    
สี่แยกตลาดบึงตาด้า หมู่ 2 ต.หนองไร่ 

การตรวจนิเทศตามกรอบแนวคิดในการด าเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนตามวาระจังหวัดระยอง
คณะท างานตรวจติดตามจุดตรวจทางถนน อ าเภอนิคมพัฒนา (ยุติธรรมจังหวัด)ประจ าเดือน ธันวาคม 2561 
การปฏิบัติตามกรอบแนวคิด - มีการด าเนินการตามมาตรการอย่างต่อเนื่อง 

การด าเนินการเตรียมความพร้อม 
 

- ได้มีการสอบถามการเตรียมความพร้อม ในเรื่องจุดตรวจหลัก จุดตรวจรองจุดบริการ
ปูองกัน ด่านชุมชน ในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562 ดังนี้  
     จุดตรวจหลัก  บริเวณถนนบ้านบึง-แกลง หน้าบริษัทสยามคูโบต้าระยอง จ ากัด 
     จุดบริการปูองกัน บริเวณหน้าที่ท าการ อบต.กองดิน ถนนสุขุมวิท , หน้าที่ท าการ 
อบต.ห้วยยาง ถนนสุขุมวิท , หน้าที่ท าการ อบต.ทางเกวียน ถนนสายบ้านบึง-แกลง , 
หน้าที่ท าการ อบต.  คลองปูน , ถนนสายสุนทรภู่ - แหลมแม่พิมพ์ (หน้า ร.ร. วัดเขา
กระโดน) หมู่ที่ 5 ต.ชากโดน , หน้าที่ท าการ อบต.พังราด ถนนบูรพาชลทิศ ต.พังราด 
อ.แกลง, หน้าอาคารงานปูองกันฯ อบต. ทุ่งควายกิน ม.2 ต.ทุ่งควายกิน , หน้าที่ท าการ 
อบต.วังหว้า ถนนสุขุมวิท, หน้าที่ท าการ อบต.กระแสบน ถนนสายบ้านบึง- แกลง , 
หน้าส านักงาน ทต.กองดิน ถนนสุขุมวิท 
     ด่านชุมชน บริเวณซอย 4 สาย 11 หมู่ 3 ต.นิคมพัฒนา , ซอยหน้าวัดมาบข่า หมู่ 
5 ต.มาบข่า, ซอย 6 สาย 15 หมู่ 3 ต.พนานิคม, ซอย 10 สาย 11 หมู่ 6 ต.มะขามคู่ 

/การตรวจนิเทศ... 



~ ๑๔ ~ 
  

การตรวจนิเทศตามกรอบแนวคิดในการด าเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนตามวาระจังหวัดระยอง
คณะท างานตรวจติดตามจุดตรวจทางถนน อ าเภอแกลง (โยธาธิการฯจังหวัด, พัฒนาการจังหวัด) 

ประจ าเดือนธันวาคม 2561 
การปฏิบัติตามกรอบแนวคิด - มีการด าเนินการตามมาตรการอย่างต่อเนื่อง 

การด าเนินการเตรียมความพร้อม - ได้มีการสอบถามการเตรียมความพร้อม ในเรื่องจุดตรวจหลักจุดตรวจรอง จุดบริการ
ปูองกัน ด่านชุมชน ในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562 ดังนี้  
     จุดตรวจหลัก  บริเวณถนนบ้านบึง-แกลง หน้าบริษัทสยามคูโบต้าระยอง จ ากัด 
     จุดตรวจรอง บริเวณริมถนนสุขุมวิท ข้างที่พักสายตรวจต ารวจ สามแยกประแสร์  
คลองปูน (ข้างบริษัท CPF) หมู่ 1 ต.คลองปูน อ.แกลง จ.ระยอง, หน้าศูนย์ อปพร. 
ทต.สุนทรภู่ บริเวณชายหาดแหลมแม่พิมพ์  
     จุดบริการประชาชน บริเวณหน้าที่ท าการ อบต.กองดิน ถนนสุขุมวิท, หน้าที่ท า
การ อบต.ห้วยยาง ถนนสุขุมวิท , หน้าที่   ท าการ อบต.ทางเกวียน ถนนสายบ้านบึง-
แกลง , หน้าที่ท าการ อบต.คลองปูน , ถนนสายสุนทรภู่-แหลมแม่พิมพ์  (หน้า ร.ร.      
วัดเขากระโดน) หมู่ที่ 5 ต.ชากโดน , หน้าที่ท าการ อบต.พังราด ถนนบูรพาชลทิศ    
ต.พังราด อ.แกลง ,หน้าอาคารงานปูองกันฯ อบต.ทุ่งควายกิน ม.2 ต.ทุ่งควายกิน, 
หน้าที่ท าการ อบต.วังหว้า  ถนนสุขุมวิท , หน้าที่ท าการ อบต.กระแสบน ถนนสาย
บ้านบึง-แกลง , หน้าส านักงานทต.กองดิน ถนนสุขุมวิท, ปากทางเข้าทต.เนินฆ้อ   
ถนนสุนทรภู่ อ.แกลง จ.ระยอง , ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว หน้าวัดตะเคียนงาม      
ตรงข้ามร้านเซเว่น , หน้าอาคารงานปูองกันและบรรเทา สาธารณภัย ถนนสุนทรภู่    
ต.ทาเกวียน อ.แกลง จ.ระยอง, หน้าที่พักสายตรวจต ารวจต าบลบ้านนา ต.บ้านนา    
อ.แกลง, ถนนสุขุมวิท ขาเข้าระยอง หน้าที่พักสายตรวจ ต.สองสลึง หมู่ 6 ต.สองสลึง 
อ.แกลง จ.ระยอง      

การตรวจนิเทศตามกรอบแนวคิดในการด าเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนอ าเภอเขาชะเมา  
ประจ าเดือนธันวาคม  2561 

การปฏิบัติตามกรอบแนวคิด -มีการด าเนินการตามมาตรการอย่างต่อเนื่อง 
การด าเนินการเตรียมความพร้อม -ได้มีการสอบถามการเตรียมความพร้อม ในเรื่องจุดตรวจหลักจุดตรวจรอง  จุดบริการ

ปูองกัน ด่านชุมชน ในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562 ดังนี้  
     จุดตรวจหลักบริเวณห้วยทับมอญ (บริเวณสี่แยกพัฒนา หมู่ที่ 2 ต.ห้วยทับมอญ) 
     จุดบริการปูองกัน บริเวณน้ าเป็น (บริเวณหน้าศาลาประชาคมหมู่บ้าน ม.1     
บ้านสามแยกน้ าเป็น ต.น้ าเป็น) , เขาน้อย (บริเวณโค้งสามแยกมะเดื่อ หมู่ที่ 2     
บ้านมะเดื่อ ต.เขาน้อย) , ช าฆ้อ (บริเวณหน้าเทศบาลต าบลช าฆ้อ) 

 
 
 
 
 
 
 

/การตรวจนิเทศ... 



~ ๑๕ ~ 
  

การตรวจนิเทศตามกรอบแนวคิดในการด าเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนตามวาระจังหวัดระยอง
คณะท างานตรวจติดตามจุดตรวจทางถนน อ าเภอวังจันทร์  ประจ าเดือน ธันวาคม 2561 

การปฏิบัติตามกรอบแนวคิด -มีการด าเนินการตามมาตรการอย่างต่อเนื่อง 
การด าเนินการเตรียมความพร้อม -ได้มีการสอบถามการเตรียมความพร้อม ในเรื่องจุดตรวจหลักจุดตรวจรอง จุดบริการ

ปูองกัน ด่านชุมชน ในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562 ดังนี้  
     จุดตรวจหลัก  บริเวณถนนสาย 344 ขาล่องบริเวณหน้าปั้มบางจาก หมู่ 6       
ต.ปุายุบใน วันที่ 27-30 ธันวาคม 2561 และ    ขาขึ้นวันที่ 31 ธ.ค. 61 - 2 ม.ค. 
62  ณ บริเวณหน้า อบต.    พลงตาเอี่ยม อ.วังจันทร์ จ.ระยอง 
     จุดตรวจรอง บริเวณถนนสายหน้าวัดวังจันทร์ ม.1 ต.วังจันทร์ อ.วังจันทร์ , สี่แยก
(บ้านผู้ใหญ่ด า) หมู่ 6 ต.ชุมแสง อ.วังจันทร์, สี่แยกโรงพยาบาลวังจันทร์ ม.1          
ต.ชุมแสง อ.วังจันทร์  
     จุดบริการปูองกัน บริเวณถนนสาย 344 บริเวณข้างปั้มบางจาก กม.83         
ต.พลงตาเอี่ยม อ.วังจันทร์ 

 
การตรวจนิเทศตามกรอบแนวคิดในการด าเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนตามวาระจังหวัดระยอง

คณะท างานตรวจติดตามจุดตรวจทางถนน อ าเภอบ้านค่าย (พัฒนาสังคมและความม่ันคง)  
ประจ าเดือนธันวาคม 2561 

การปฏิบัติตามกรอบแนวคิด -มีการด าเนินการตามมาตรการอย่างต่อเนื่อง 
การด าเนินการเตรียมความพร้อม -ได้มีการสอบถามการเตรียมความพร้อม ในเรื่องจุดตรวจหลักจุดตรวจรอง จุดบริการ

ปูองกัน ด่านชุมชน ในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562 ดังนี้  
     จุดตรวจหลัก  บริเวณหน้าโรงเรียนบ้านค่าย 
     จุดตรวจรอง บริเวณศาลาทองค าสามัคคี หมู่ที่ 4, หน้าส านักงานเทศบาลต าบล
บ้านค่ายพัฒนา 
     จุดบริการปูองกัน บริเวณหน้าศูนย์โอทอปประชารัฐ วัดละหารไร่ ถนนสาย 
3574 บ้านค่าย-บ้านบึง , หน้าที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลบางบุตร ,       
ถนนสายไผ่ล้อม-ห้วงหิน-   เจ็ดลูกเนิน ตรงข้ามตลาดนัดชุมชน นายชนะ จงพานิช 
     ด่านชุมชน บริเวณสามแยกโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลหนองตะพาน 

การตรวจนิเทศตามกรอบแนวคิดในการด าเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนตามวาระจังหวัดระยอง
คณะท างานตรวจติดตามจุดตรวจทางถนน อ าเภอบ้านฉาง (ศึกษาธิการจังหวัด) ประจ าเดือน ธันวาคม 2561 

การปฏิบัติตามกรอบแนวคิด -มีการด าเนินการตามมาตรการอย่างต่อเนื่อง 
การด าเนินการเตรียมความพร้อม -ได้มีการสอบถามการเตรียมความพร้อม ในเรื่องจุดตรวจหลักจุดตรวจรอง  จุดบริการ

ปูองกัน ด่านชุมชน ในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562 ดังนี้  
     จุดตรวจหลัก  บริเวณหน้าที่ว่าการอ าเภอบ้านฉาง ถนนสุขุมวิท 
     จุดบริการปูองกัน บริเวณห้าแยกพยูน , หน้าส านักงาน (อบต.) , หน้าส านักงาน 
(ทต.) , หน้าโรงเรียนนานาชาติ 

 

มติที่ประชุม   รับทราบ 
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    4.4  การเตรียมการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) ปี 2562 
  (ส านักงานคภะกรรมการการทลออกัังงประจ าจังหวัดระยอง) 

ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดระยอง 

สรุปแผนงานเตรียมการจัดการเลือกตั้ง ส.ส. ปี 2562 

วันเลือกตั้ง วันอาทิตย์ที่ 24 ก.พ. 62 
ลงคะแนนเลือกตั้งล่วงหน้า วันอาทิตย์ที่ 17 ก.พ. 62 
ลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้า ระหว่างวันที่ 5 – 24 ม.ค. 62 
รับสมัคร ส.ส. แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง ระหว่างวันที่ 14 – 18 ม.ค. 62 
พ.ร.ฎ.ให้มีการเลือกตั้ง ส.ส. ใช้บังคับ วันพุธที่ 2 ม.ค. 62 

จังหวัดระยอง แบ่งเขตเลือกตั้ง ส.ส. แบบแบ่งเขตเป็น 4 เขตเลือกตั้ง 

เขต  1 :   ประกอบด้วย อ าเภอเมืองระยอง  (ยกเว้น เทศบาลเมืองมาบตาพุด เทศบาลต าบลทับมา  
            และเทศบาลต าบลเนินพระ) 
เขต  2  :  ประกอบด้วย อ าเภอแกลง อ าเภอวังจันทร์ และอ าเภอเขาชะเมา 
เขต  3  :  ประกอบด้วย อ าเภอบ้านค่าย อ าเภอปลวกแดง และอ าเภอนิคมพัฒนา 
เขต  4  :  ประกอบด้วย อ าเภอเมืองระยอง (เฉพาะทศบาลเมืองมาบตาพุด เทศบาลต าบลทับมา  
            และเทศบาลต าบลเนินพระ 

การเตรียมการเลือกตั้ง 
การสรรหา กกต.ประจ าเขต / ผอ.ประจ าเขต 
การก าหนดหน่วยเลือกตั้ง  777 หน่วย 
การสรรหากรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้ง  5,439 คน 
การก าหนดสถานที่ลงคะแนนเลือกตั้งล่วงหน้า (นอกเขตเลือกตั้ง)   4 เขต ๆ ละ 1 แห่ง 
1. โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง 
2. ศาลาเศรษฐกิจพอเพียงที่ว่าการอ าเภอแกลง 
3. วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย 
4. โรงเรียนวัดบ้านฉาง 

การปิดประกาศ/ติดแผ่นป้ายหาเสียงเลือกตั้ง 
- การปิดประกาศ/ติดแผ่นปูายหาเสียงเลือกตั้ง ของผู้สมัคร พรรคการเมือง จะปิดประกาศ หรือติดแผ่นปูาย  

ได้เฉพาะในสถานที่ที่ กกต.ก าหนด  
     -    ต้องมีขนาดและจ านวนไม่เกินที่ กกต.ก าหนด (พ.ร.ป. ม. 83) 

มติที่ประชุม   รับทราบ 
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    4.5   ความก้าวหน้าการด าเนินการตามโครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 
                                     ของอนุกรรมการ 4 ชุด (โดยสรุป) 
           (ส านักงานจังหวัดระยอง) 

ส านักงานจังหวัดระยอง 

  ค าสั่ งจั งหวัดระยอง ที่  14037/2561 ลงวันที่  29 พฤศจิกายน 2561 เ รื่ อง  แต่ งตั้ ง
คณะกรรมการขับเคลื่อนเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก จังหวัดระยอง ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธาน และ
หัวหน้าส านักงานศูนย์ประสานงานเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก จังหวัดระยอง เป็นเลขาฯ 

  ค าสั่ งจั งหวัดระยอง ที่  14038/2561 ลงวันที่  29 พฤศจิกายน 2561 เ รื่ อง  แต่ งตั้ ง
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการด าเนินแผนงาน/โครงการ เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก จังหวัดระยอง
ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธาน และหัวหน้าส านักงานศูนย์ประสานงานเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 
จังหวัดระยอง เป็นเลขาฯ 

1. อนุกรรมการด้านส่งเสริมการรับรู้ การประชาสัมพันธ์ และการสื่อสารรองผู้ว่าราชการจังหวัด
ระยอง (นายธีรวัฒน์ สุดสุข) เป็นประธานและประชาสัมพันธ์ฯ เป็นเลขาฯ 

2. อนุกรรมการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง  
(นายธีรวัฒน์ สุดสุข) เป็นประธานผู้อ านวยการส านักงานทรัพยากรฯ  เป็นเลขาฯ 

3. อนุกรรมการด้านโครงสร้างพื้นฐาน และการพัฒนาเมือง รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง  
(นายยุทธพล องอาจอิทธิชัย) เป็นประธาน และโยธาธิการฯ เป็นเลขาฯ 

4. อนุกรรมการด้านการศึกษาและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง  
(นายยุทธพล องอาจอิทธิชัย) เป็นประธาน และแรงงานฯ  และศึกษาธิการฯ เป็นเลขาฯ 

5. อนุกรรมการด้านพัฒนาสังคม คุณภาพชีวิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง  
(ว่าที่ร้อยตรี พิรุณ เหมะรักษ์) เป็นประธาน และพัฒนาสังคมฯ และพัฒนาการฯ เป็นเลขาฯ 

6. อนุกรรมการด้านการพัฒนาเศรษฐกิจรายสาขา (เกษตร ท่องเที่ยว และอุตสาหกรรม)  
รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง (ว่าที่ร้อยตรี พิรุณ เหมะรักษ์) เป็นประธาน และอุตสาหกรรมฯ  
ท่องเที่ยวฯ และเกษตรและสหกรณ์ฯ เป็นเลขาฯ) 

มติที่ประชุม   รับทราบ 

     1) อนุกรรมการด้านโครงการพื้นฐาน การพัฒนาเมืองและการค้าลงทุน 
         (โยธาธิการลละผังทมอองจังหวัดระยอง) 

โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดระยอง 

ผลการด าเนินงานอนุกรรมการด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน และการพัฒนาเมืองในคณะอนุกรรมการสนับสนุน 
การด าเนินงานของคณะกรรมการขับเคลื่อนเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก จังหวัดระยอง 

 เมื่อวันอังคารที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ น. จังหวัดระยอง โดยส านักงานโยธาธิการและผังเมือง
จังหวัดระยอง ได้จัดประชุมอนุกรรมการด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน และการพัฒนาเมือง ในคณะอนุกรรมการสนับสนุน
การด าเนินงานของคณะกรรมการขับเคลื่อนเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก จังหวัดระยอง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ โดยมี 
รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง (นายยุทธพล  องอาจอิทธิชัย) เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมภักดีศรีสงคราม  

 

/ชั้น 4… 
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ชั้น ๔ (มุขหลัง) ศูนย์ราชการจังหวัดระยอง  โดยที่ประชุมได้มีการพิจารณาถึงความก้าวหน้าของโครงการที่มี
ความส าคัญเพ่ือการพัฒนาพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก จังหวัดระยอง จ านวน ๓ โครงการ ได้แก่   

 ๑) แผนงาน/โครงการการพัฒนาระบบรางในพื้นที่ EEC โดยการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) 
การรถไฟแห่งประเทศไทย ได้จัดท าแผนวิสาหกิจการรถไฟแห่งประเทศไทย พ.ศ.2560 – 2564 และ

แผนงานโครงการพัฒนาระบบรางในอนาคต ได้รับความเห็นชอบ จากคณะกรรมการรถไฟฯ เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 
2560       โดยแผนวิสาหกิจการรถไฟแห่งประเทศไทย พ.ศ.2560 – 2564 มุ่งเน้นยกระดับคุณภาพการให้บริการ
ขนส่งทางราง ปรับปรุงการด าเนินงานทั้งธุรกิจหลัก และธุรกิจรองให้มีการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ พัฒนา
องค์กรและบุคลากรให้สอดคล้องกับการลงทุนโครงสร้างพ้ืนฐานระบบราง  ปัจจุบันการรถไฟแห่งประเทศไทย มี
โครงการพัฒนาระบบรางในพ้ืนที่ EEC ดังนี้ 

1. โครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อมสามสนามบิน ระยะที่ 1 (ดอนเมือง – สุวรรณภูม ิ- อู่ตะเภา) 
2. โครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อมสามสนามบิน ระยะที่ 2 (อู่ตะเภา - ระยอง - จันทบุรี - ตราด) 
3. โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพและเพ่ิมความจุทางรถไฟ ช่วงหัวหมาก - ฉะเชิงเทรา - ศรีราชา และโครงการ

รถไฟทางคู่ ช่วงศรีราชา - มาบตาพุด 
4. โครงการก่อสร้างทางคู่ สายชุมทางศรีราชา - ระยอง และมาบตาพุด – ระยอง – จันทบุรี – ตราด -       

คลองใหญ่  
5. โครงการรถไฟเชื่อมโยงภูมิภาค 

ที่ประชุมได้มีข้อสังเกตและ ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม เพื่อการด าเนินโครงการ ดังนี้ 
 - แผนงานทางรถไฟทางคู่ สายแก่งคอย - มาบตาพุด ยังอยู่ในแผนในการด าเนินการหรือไม่ ซึ่งเป็นเส้นทาง
รองรับการขนส่งสินค้า  
 - ขอให้เร่งรัดการจัดจ้างที่ปรึกษาและทางรถไฟความเร็วสูงจากสนามบินอู่ตะเภาไปจันทบุรี โดยขอให้เร่งรัด         
ผลการศึกษาช่วงแรกซึ่งได้แก่ ช่วงอู่ตะเภา – ระยอง ระยะทางประมาณ 40 กิโลเมตร  
 - ขอให้การรถไฟมีการลงทุนในระบบรางให้มากขึ้น เนื่องจากมีความส าคัญในการขนส่ง  และโลจิสติกส์         
อย่างมาก  
 - ขอความชัดเจนเส้นทางของการรถไฟที่ผ่านอ าเภอปลวกแดง เนื่องจากเป็นที่ตั้งของชุมชน และอุตสาหกรรม
เป็นจ านวนมาก 

 ๒) โครงการศึกษาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและเพิ่มความจุทางรถไฟช่วงหัวหมาก – ฉะเชิงเทรา - ศรีราชา 
และโครงการรถไฟทางคู่ช่วงศรีราชา - มาบตาพุด โดยการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) 
 การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) ได้ว่าจ้างกลุ่มบริษัทที่ปรึกษาประกอบด้วย บริษัท เอเชี่ยน เอ็นจิเนียริ่ง       
คอนซัลแต้นท์ จ ากัด  บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์แมเนจ - เม้นท์ จ ากัด  และบริษัท ดับเบิ้ลยู เอส           
พี  (ประเทศไทย) จ ากัด ให้ด าเนินการศึกษาความเหมาะสม ออกแบบรายละเอียด และศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการฯ โดยมีพ้ืนที่ศึกษาโครงการฯ ได้แก่ กรุงเทพมหานคร ฉะเชิงเทรา ชลบุรี และระยอง รวมทั้งสิ้น 4 เขต  9 
อ าเภอ โดยมีระยะการด าเนินงาน 360 วัน นับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึง 25 กันยายน 2562 
 โครงการทางคู่ ช่วงหัวหมาก – ฉะเชิงเทรา สถานีชุมทางศรีราชา – มาบตาพุด และชุมทางเขาชีจรรย์ –          
สัตหีบ  เพ่ือใช้เป็นข้อมูลประกอบการด าเนินการโครงการเพ่ิมประสิทธิภาพและเพ่ิมความจุทางรถไฟ การขนส่งทาง
รถไฟสู่ท่าเรือแหลมฉบัง ท่าเรือพาณิชย์สัตหีบ และท่าเรือมาบตาพุด ตามแนวทางการพัฒนาพ้ืนที่ระเบียงเศรษฐกิจ
ภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor) โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 
 

/1. งานปรับปรุง... 



~ ๑๙ ~ 
  

 1. งานปรับปรุงทางรถไฟเดิม ปรับปรุงระบบอาณัติสัญญาณและแก้ไขปัญหาจุดตัดทางผ่านเสมอระดับ            
ช่วงหัวหมาก – สถานีชุมทางศรีราชา ระยะทางประมาณ 115 กิโลเมตร และเพ่ิมเส้นทางรถไฟใหม่อีกหนึ่งเส้นทาง       
ช่วงหัวหมาก – ฉะเชิงเทรา ระยะทางประมาณ 46 กิโลเมตร 
 2. งานก่อสร้างทางคู่ ช่วงชุมทางศรีราชา – ชุมทางเขาชีจรรย์ – มาบตาพุด และชุมทางเขาชีจรรย์ – สัตหีบ 
และก่อสร้างทางเลี่ยงเมือง (Chord Line) บริเวณชุมทางศรีราชาและชุมทางเขาชีจรรย์ ระยะทางรวมประมาณ 85 
กิโลเมตร 

ที่ประชุมได้มีข้อสังเกตและ ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม เพื่อการด าเนินโครงการ ดังนี้ 
 - โครงการก่อสร้างทางรถไฟเพ่ือเชื่อม 3 ท่าเรือ ได้แก่ ท่าเรือแหลมฉบัง ท่าเรือสัตหีบ (จุกเสม็ด) และท่าเรือ         
มาบตาพุด ขอให้ออกแบบให้สอดคล้องกับปริมาณตู้คอนเทนเนอร์ ที่มีมากกว่า 18 ล้านตู้/ปี 
 - โครงการรถไฟทางคู่ที่มีความเร็วสูงถึง 160 กิโลเมตร/ชั่วโมง จะมาสิ้นสุดที่สถานีมาบตาพุด ควรมีการ        
เพ่ิมสถานีบริเวณเนินส าลี หรือศูนย์ราชการระยอง เนื่องจากถ้ามีการเดินทางด้วยระบบถนนจากอู่ตะเภามายังระยอง
จะต้อง          ติดสัญญาณไฟแดงหลายแห่ง ซ่ึงใช้เวลาในการเดินทางมาก 
 - เสนอให้มีการพัฒนาสถานีบ้านฉางของการรถไฟเพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพในการขนส่งผู้โดยสารและ
สอดคล้องกับผลการศึกษาโครงการจัดท าแผนแม่บทรอบสนามบินอู่ตะเภา - ระยอง - พัทยา ที่เสนอให้มีการพัฒนา
สถานีบ้านฉางด้วย 

 ๓ ) โครงการศึกษาแผนแม่บทการพัฒนาโครงข่ายทางรถไฟสนับสนุนเขตเศรษฐกิจพิเศษ  การท่องเที่ยว
และการพัฒนาพื้นที่ : แผนงาน/โครงการในพื้นที่ EEC โดยส านักงานนโยบายและแผนการขนส่งจราจร (สนข.)  

ส านักงานนโยบายและแผนการขนส่งจราจร (สนข.) โดยส านักงานโครงการพัฒนาระบบราง (สรร.) ได้จัดท า
โครงการศึกษาแผนแม่บทการพัฒนาโครงข่ายทางรถไฟสนับสนุนเขตเศรษฐกิจพิเศษการท่องเที่ยวและการพัฒนาพ้ืนที่      
ซึ่งเริ่มด าเนินการเมื่อปี 2559 ปัจจุบันด าเนินการแล้วเสร็จ 

กรอบเวลาของแผนแม่บทฯ ก าหนดระยะเวลา 20 ปี ระหว่างปี 2560 - 2579 เพ่ือให้สอดคล้องกับ          
ยุทธศาสตร์ชาติ และยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งของไทย ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579)          
โดยแบ่งช่วงเวลาการพัฒนาของแผนออกเป็น 3 ระยะ 

- ระยะสั้นหรือระยะเร่งด่วน: โครงการที่ด าเนินการอยู่แล้วในปัจจุบัน และโครงการที่จะเริ่มด าเนินการ
ก่อสร้างได้ภายใน 5 ปี แรกของแผนแม่บทฯ (พ.ศ. 2560 - 2564) 

- ระยะกลาง: โครงการที่จะเริ่มด าเนินการก่อสร้างได้ในช่วงปีที่ 6 ถึงปีที่ 10 ของแผนแม่บทฯ (พ.ศ. 2565 
- 2569) 

- ระยะยาว: โครงการที่จะเริ่มด าเนินการก่อสร้างภายหลังปีที่ 10 ของแผนแม่บทฯ (พ.ศ. 2570 - 2579) 

แผนแม่บทการพัฒนาโครงข่ายทางรถไฟฯ ได้แบ่งแผนงานเป็น 7 กลุ่ม ดังนี้ 
 1. การพัฒนาทางคู่ในโครงข่ายทางรถไฟปัจจุบัน 
 2. การปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐานเพื่อความปลอดภัย 
 3. การพัฒนาทางรถไฟสายใหม่ (ขนาดทาง 1 เมตร) 
 4. การพัฒนาโครงข่ายรถไฟความเร็วสูงขนาดทางมาตรฐาน 
 5. การพัฒนาระบบการเดินรถด้วยระบบไฟฟูา 
 6. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานส าหรับการขนส่งสินค้า 
 7. โครงการด้านรถจักรล้อเลื่อน 
 
 
 

     /ที่ประชุม... 



~ ๒๐ ~ 
  

ที่ประชุมได้มีข้อสังเกตและ ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม เพื่อการด าเนินโครงการ ดังนี้ 
 - ขอให้ส านักงานนโยบายและแผนการขนส่งจราจร (สนข.) มีการศึกษาถึงการกระจายสินค้าทั้งระบบรางและ
ระบบถนน (รถบรรทุก) โดยขอให้ศึกษาให้ครอบคลุมทุกระบบ บริเวณใดมีความส าคัญ เรื่อง การกระจายสินค้าหรือ
จุดไหนเป็นจุดบริการคนเพ่ือให้มีการเดินทางที่สะดวกมากข้ึน 
 - เสนอให้การรถไฟแห่งประเทศไทยเป็นผู้ พัฒนาระบบรางในด้านการเดินรถควรให้ภาคเอกชน                   
เป็นผู้ด าเนินการ 
 - เสนอให้ส านักงานนโยบายและแผนการขนส่งจราจร (สนข.) ปรับปรุงแผนพัฒนาสายตะวันออกสิ้นสุด            
ที่พัทยา และขอให้ขยายถึงระยองด้วย 
 - เสนอให้ส านักงานนโยบายและแผนการขนส่งจราจร (สนข.) ให้ความส าคัญกับจุดพักรถเนื่องจาก
ผู้ประกอบการ   ที่อยู่นอกเขตจังหวัดระยองจะจอดรถบรรทุกบนไหล่ทางซึ่งจะเกิดอุบัติเหตุได้จึงขอเสนอว่า  ในการ
ออกแบบถนน        สายต่างๆ ควรมีจุดพักบรรทุกเป็นช่วงๆ ด้วย 
 - เสนอให้ส านักงานนโยบายและแผนการขนส่งจราจร (สนข.) เป็นหน่วยงานกลางในการวางแผนและแก้ไข
ปัญหา  ทั้งระบบขนส่งทางราง ทางเรือ หรือระบบขนส่งทางบกเพ่ือเชื่อมการขนส่งทุกระบบเข้าด้วยกัน 
 นอกจากนี้ ที่ประชุมมีมติรับทราบ ๑) ค าสั่งคณะกรรมการขับเคลื่อนเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก          
จังหวัดระยอง ที่ ๑/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ๒) ประมาณจ านวนประชากรและนักท่องเที่ยวในพ้ืนที่ 
EEC ๓) แผนการ      มีส่วนร่วมของการจัดท าผัง EEC และ ๔) รายงานความคืบหน้าโครงการถนนฉลิมบูรพาชลทิต 
(ถนนเลียบชายฝั่งทะเลตะวันออก) (ระยะที่ ๒) และโครงการพัฒนาถนนเลี่ยงเมืองจังหวัดระยอง (ถนนโครงการตาม
ผังเมืองรวมเมืองระยอง สาย ง) 

มติที่ประชุม  :  รับทราบ 

     2) อนุกรรมการด้านพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และพัฒนาอาชีพรายสาขาเศรษฐกิจ 
         (ลรงงานจังหวัดระยอง) 

แรงงานจังหวัดระยอง 

 
 

/ผลการส ารวจ... 
 



~ ๒๑ ~ 
  

ผลการส ารวจต าแหน่งงานว่างกลุ่มอุตสาหกรรม EEC ที่มา : ส านักงานจัดหางานจังหวัดระยอง 

ล าดับ ประเภทอุตสาหกรรม จ านวน/แห่ง แจ้งความต้องการ/แห่ง ต าแหน่ง อัตรา 

1 อุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ 720 137 274 415 

2 อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิส์อัจฉริยะ 352 106 312 408 

3 อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว 895 351 722 520 

4 อุตสาหกรรมการเกษตรและเทคโนโลยี 785 153 459 1,254 

5 อุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร 201 184 578 852 

6 อุตสาหกรรมหุ่นยนต์เพ่ืออุตสาหกรรม 115 86 192 351 

7 อุตสาหกรรมการบินและโลจิสติกส์ 448 143 286 429 

8 อุตสาหกรรมเชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ 670 242 488 712 

9 อุตสาหกรรมดิจิทัล 188 82 246 837 

10 อุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร 159 56 132 567 

รวม 4,533 1,540 3,689 6,345 

หมายเหตุ :  1) บรรจุงานในสถานประกอบการใน 10 อุตสาหกรรม EEC จ านวน 226 อัตรา (ข้อมูล ณ วันที่ 25 
ธันวาคม 2561 : ส านักงานจัดหางานจังหวัดระยอง  
               2)  ฝึกอบรมเพ่ือเพ่ิมทักษะ/ยกระดับฝีมือแรงงานเพ่ือรองรับ 10 อุตสาหกรรมเปูาหมายฯ จ านวน 797 
คน (ข้อมูล ณ วันที่ 25 ธันวาคม 2561 : สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน. 17 ระยอง 

 
 

/ศูนย์บริหาร... 



~ ๒๒ ~ 
  

 

 
มติที่ประชุม  :  รับทราบ 

 

 

 

 

 

/3)อนุกรรมการ... 
 



~ ๒๓ ~ 
  

     3) อนุกรรมการด้านส่งเสริมการรับรู้ การประชาสัมพันธ์ และการสื่อสาร 
         (ส านักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดระยอง) 
ส านักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดระยอง 
มติที่ประชุมคณะอนุกรรมการด้านส่งเสริมการรับรู้ฯ EEC 2/2562 

- ไม่มีการประชุม 
การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ช่วงเดือน พฤศจิกายน 2561 

- NBT จันทบุรี (Dr.TV)/ RY เคเบิ้ลทีวี      จ านวน 13 ข่าว 
- พูดแทรกในรายการวิทยุชุมชน       จ านวน 342 ครั้ง 
- รายการ “4 แยกข่าวกรมประชาสัมพันธ์” สวท.ระยองและเครือข่ายวิทยุแห่งประเทศไทยทั่วประเทศ สดทุก

วัน ยกเว้นวันศุกร์ เวลา 16.00 – 17.00 น.      จ านวน 12 
ครั้ง 

- รายการ “อป.มช.คุยข่าว” สด ทุกวันเสาร์ เวลา 11.00 - 12.00 น.   จ านวน 10 ครั้ง 
- เผยแพร่บทความ/ข่าว EEC ในกลุ่มไลน์สื่อมวลชนระยอง 21 กลุ่ม   จ านวน 33 ครั้ง 
- เผยแพร่ข่าวทางส านักข่าวแห่งชาติ/เว็บไซต์ส านักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดระยอง/เว็บไซต์ส านัก

ประชาสัมพันธ์เขต 7/Facebook ส านักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดระยองจ านวน 41 ครั้ง  
- ผลิตเผยแพร่ “รายการ EEC มีค าตอบ” และ รายการ คุยสบายได้ประเด็น 

การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ช่วงเดือน ธันวาคม 2561 
- NBT จันทบุรี (Dr.TV)/ RY เคเบิ้ลทีวี      จ านวน 15 ข่าว 
- พูดแทรกในรายการวิทยุชุมชน       จ านวน 387 ครั้ง 
- รายการ “4 แยกข่าวกรมประชาสัมพันธ์” สวท.ระยองและเครือข่ายวิทยุแห่งประเทศไทยทั่วประเทศ สดทุก

วัน ยกเว้นวันศุกร์ เวลา 16.00 – 17.00 น.      จ านวน 17 
ครั้ง 

- รายการ “อป.มช.คุยข่าว” สด ทุกวันเสาร์ เวลา 11.00 - 12.00 น.   จ านวน 12 ครั้ง 
- เผยแพร่บทความ/ข่าว EEC ในกลุ่มไลน์สื่อมวลชนระยอง 21 กลุ่ม   จ านวน 26 ครั้ง 

 
- เผยแพร่ข่าวทางส านักข่าวแห่งชาติ/เว็บไซต์ส านักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดระยอง/เว็บไซต์ส านัก

ประชาสัมพันธ์เขต 7/Facebook ส านักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดระยองจ านวน 53 ครั้ง  
- ผลิตเผยแพร่ “รายการ EEC มีค าตอบ” และ รายการ คุยสบายได้ประเด็น 

การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ช่วงเดือน ต.ค. 61 - ธ.ค. 61 
- NBT จันทบุรี (Dr.TV)/ RY เคเบิ้ลทีวี      จ านวน 34 ข่าว 
- พูดแทรกในรายการวิทยุชุมชน       จ านวน 1,113 ครั้ง 
- รายการ “4 แยกข่าวกรมประชาสัมพันธ์” สวท.ระยองและเครือข่ายวิทยุแห่งประเทศไทยทั่วประเทศ สดทุก

วัน ยกเว้นวันศุกร์ เวลา 16.00 – 17.00 น.      จ านวน 38 
ครั้ง 

- รายการ “อป.มช.คุยข่าว” สด ทุกวันเสาร์ เวลา 11.00 - 12.00 น.   จ านวน 26 ครั้ง 
- เผยแพร่บทความ/ข่าว EEC ในกลุ่มไลน์สื่อมวลชนระยอง 21 กลุ่ม  จ านวน 87 ครั้ง 
-  

/-เผยแพร่ข่าว... 
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- เผยแพร่ข่าวทางส านักข่าวแห่งชาติ/เว็บไซต์ส านักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดระยอง/เว็บไซต์ส านัก
ประชาสัมพันธ์เขต 7/Facebook ส านักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดระยองจ านวน 136 ครั้ง  

- ผลิตเผยแพร่ “รายการ EEC มีค าตอบ” และ รายการ คุยสบายได้ประเด็น 

สรุปการด าเนินงานของอนุกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์โครงการ EEC จ.ระยอง ประจ าปี 2561 
- จัดท าข้อเสนอโครงการในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 จากงบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด วงเงิน 

3,200,000 บาท เพ่ือจัดท าสื่อประชาสัมพันธ์ทุกแประเภท สร้างการรับรู้และความเข้าใจของทุกภาคส่วน 
เช่น ท าสปอตวิทยุ แผ่นพับ ฯลฯ ซึ่งได้รับการอนุมัติจากจังหวัดระยองแล้ว 

- จัดท า INFOGRAPHIC ส่งในสื่อต่าง ๆ เช่น  Line Facebook  
- จัดท าข่าวสารเผยแพร่ผ่านสื่อกรมประชาสัมพันธ์ (NBT, NBT Central , NBT WORLD, Dr.TV และ เว็บไซต์

ส านักข่าวกรมประชาสัมพันธ์) และช่องทางสื่ออ่ืน ๆ เช่น เคเบิ้ลทีวี วิทยุชุมชน วิทยุส่วนกลาง เสียงตามสาย/ 
หอกระจายข่าว และ Social Media ทุกช่องทาง 

- ผลิตข่าวเผยแพร่ในรายการ สี่แยกข่าวกรมประชาสัมพันธ์ อป.มช.คุยข่าว คุยสบายได้ประเด็น และ EEC มี
ค าตอบ 

- ประสานสื่อมวลชนและร่วมกิจกรรมท าข่าวเผยแพร่การประชุมสัมมนา/การลงพ้ืนที่ผู้บริหารที่ส าคัญ 

มติที่ประชุม  :  รับทราบ 

     4) อนุกรรมการด้านพัฒนาสังคม คุณภาพชีวิต ทรัพยากรธรรมชาติ 
         และสิ่งแวดล้อม 
         (ส านักงานพัฒนาสังคมลละความม่ันคงของมนุษย์จังหวัดระยอง) 

ส านักงานพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์จังหวัดระยอง 
คณะอนุกรรมการประกอบด้วย 
1. รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง (ว่าที่ร้อยตรี พิรุณ เหมะรักษ์)  
2. ปลัดจังหวัดระยอง 
3. ผู้บังคับการต ารวจภูธรจังหวัดระยอง 
4. หัวหน้าส านักงานศูนย์ประสานงานเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก จังหวัดระยอง 
5. นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง 
6. ศึกษาธิการจังหวัดระยอง 
7. นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดระยอง 
8. สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดระยอง 
9. ประกันสังคมจังหวัดระยอง 
10. จัดหางานจังหวัดระยอง 
11. แรงงานจังหวัดระยอง 
12. ผู้อ านวยการส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดระยอง 
13. เกษตรและสหกรณ์จังหวัดระยอง 
14. สถิติจังหวัดระยอง 
15. วัฒนธรรมจังหวัดระยอง 
16. ประชาสัมพันธ์จังหวัดระยอง 
17. ยุติธรรมจังหวัดระยอง 
 

/18.หัวหน้า... 
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18. หัวหน้าส านักงานเคหะชุมชนระยอง 
19. ผู้บังคับการกองพันทหารราบที่ 7 กรมทหารราบที่ 3 กองพลนาวิกโยธิน 
20. นายอ าเภอ ทุกอ าเภอ 
21. ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดระยอง 
22. นางสุธีรา ผ่องใส 
23. นายสุรศักดิ์ วงษ์เหม 
24. นางวัฒนา บันเทิงสุข 
25. พัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์จังหวัดระยอง 
26. พัฒนาการจังหวัดระยอง 
  ไดร้่วมกันศึกษา วิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคและเสนอแนวทางแก้ไขด้านพัฒนาสังคม คุณภาพชีวิต       
ให้ครอบคลุมในทุกด้านทุกประเด็น ตลอดจนจัดท าแผนงาน โครงการ ตามประเด็นที่เกี่ยวข้องที่สอดคล้อง                
กับเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก เพ่ือขอรับการสนับสนุนงบประมาณ 
  จัดประชุมคณะอนุกรรมการฯ อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ ง  ตลอดจนติดตามและรายงาน                  
ผลการด าเนินงานให้คณะกรรมการขับเคลื่อนเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก จังหวัดระยอง ทราบเป็นระยะ  

ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดระยอง 
แผนบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

เพ่ือรองรับการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก จังหวัดระยอง (Eastern Economic Corridor : EEC)  
พ.ศ.2561-2564 

วิสัยทัศน์   
 ส่งเสริมการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษในพ้ืนที่จังหวัดระยองให้เติบโตและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและ
ชุมชน ก่อให้เกิดความสมดุล มั่นใจ มั่งคั่ง และยั่งยืนต่อไป 
วัตถุประสงค์     
 1. จัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้มีคุณภาพท่ีดีเพ่ือเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน 
 2. ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาบนพื้นฐานการเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและการมีส่วนร่วมของ
ชุมชนและประชาชน 
 3. อนุรักษ์และฟ้ืนคืนทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพ เพื่อรักษาความสมดุลในระบบ
นิเวศและให้มีการใช้ประโยชน์อย่างคุ้มค่า และเป็นธรรมสู่การเป็นฐานการพัฒนาที่ยั่งยืน 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดี เกิดความเชื่อม่ัน 
มาตรการที่ 1.1 บ าบัด ก าจัดของเสีย และควบคุมมลพิษจากแหล่งก าเนิด 
มาตรการที่ 1.2 ปูองกันและลดความเสี่ยงการเกิดอุบัติภัยจากสารเคมี 
มาตรการที่ 1.3 เพ่ิมประสิทธิภาพการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมเมืองและชุมชน อย่างน่าอยู่ เกิดความม่ันคง 
มาตรการที่ 2.1 ส่งเสริมการเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวและสนับสนุนการพัฒนาเมืองในรูปแบบที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
มาตรการที่ 2.2 วางผังการใช้ประโยชน์ที่ดินและพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานของเมืองให้รองรับการด าเนินชีวิตของคนทุก
กลุ่ม 
 
 

/ยุทธศาสตร์... 
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 การส่งเสริมการมีส่วนร่วมและสร้างความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมให้เกิดความม่ังคั่ง
และยั่งยืน 
มาตรการที่ 3.1 ส่งเสริมการผลิตและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
มาตรการที่ 3.2 ส่งเสริมมาตรการทางเศรษฐศาสตร์เพ่ือความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 
มาตรการที ่3.3 ส่งเสริมการศึกษาและการสื่อสารที่เปิดโอกาสการมีส่วนร่วมของชุมชนและประชาชน 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีประสิทธิภาพเกิดความสมดุล 
มาตรการที่ 4.1 ฟ้ืนฟูพ้ืนที่ปุาต้นน้ า ล าธาร ทรัพยากรดิน และความหลากหลายทางชีวภาพ     
มาตรการที่ 4.2 บริหารจัดการทรัพยากรน้ าเพ่ือสร้างความมั่นคงของน้ าภาคการผลิต 
มาตรการที่ 4.3 อนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 

แผนงาน/โครงการตามแผนการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
เพื่อรองรับการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก(Eastern Economic Corridor : EEC) จังหวัด

ระยอง ปี พ.ศ.2561-2564 

 

มติที่ประชุม  :  รับทราบ 

เรื่อง เพื่อทราบโดยเอกสาร 
          4.6    การแก้ไขปัญหาสาธารณสุขที่ส าคัญของจังหวัดระยอง 
                                    (ส านักงานสาธารภสุขจังหวัดระยอง)  

    4.7   โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE 
     ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี จังหวัดระยอง 
                                     (ส านักงานสาธารภสุขจังหวัดระยอง)  

    4.8     สถานการณ์ด้านแรงงาน 
                    (ส านักงานลรงงานจังหวัดระยอง) 
 

/4.9 ภาพรวม... 

แผนงาน (ยทุธศาสตร์) 
จ านวน
โครงการ 

จ านวนโครง/งบประมาณประจ าป ีพ.ศ.  (ล้านบาท) วงเงินรวม 
(ล้านบาท) 

2561 2562 2563 2564 
 

ยุทธศาสตรท์ี่ 1  การจดัการคณุภาพสิ่งแวดล้อม
ทีด่ีเกดิความเชื่อม่ัน 
 

51 41/737.606 32/1,137.089 26/1,376.044 23/675.544 
 

3,926.283   
(ได้รับงบประมาณ 

7/450.537) 
ยุทธศาสตรท์ี่ 2  การส่งเสริมคณุภาพ
สิ่งแวดล้อมเมืองและชุมชน 
อย่างน่าอยู่ เกดิความม่ันคง 

7 4/165.860 3/101.500 3/104.000 2/91.500 462.860 

ยุทธศาสตรท์ี่ 3 การส่งเสริมการมีสว่นร่วมและ
สร้างความรับผดิชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 
ให้เกดิความม่ังคั่งและยั่งยืน 

8 2/20.750 3/42.050 7/63.050 5/39.300 165.150 

ยุทธศาสตรท์ี่ 4 การบรหิารจดัการ
ทรพัยากรธรรมชาติอยา่งมี   
ประสทิธภิาพเกดิความสมดุล 

50 
 

22/2,380.024 21/11,895.203 
 

21/11,152.381 
 

21/9,954.232 
 

35,381.838   
(ได้รับงบประมาณ 

1/1.4337) 

 รวมทั้งสิน้ 
116 69/3,304.2397 57/13,175.8417 57/12,695.4747 51/10,760.5757 39,936.131 
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    4.9 ภาพรวมเศรษฐกิจการคลังจังหวัดระยอง 
     (ส านักงานคลังจังหวัดระยอง) 

   4.10   ข้อมูลเศรษฐกิจการค้าจังหวัดระยอง เดือนพฤศจิกายน  2561 
    ข้อมูลดัชนีราคาผู้บริโภคจังหวัดระยอง เดือนพฤศจิกายน 2561 
                       (ส านักงานพาภิชย์จังหวัดระยอง) 

    4.11 ผลการด าเนินงานการให้บรกิารของศูนย์ด ารงธรรมจังหวัดระยอง 
                    (ส านักงานจังหวัดระยอง) 

   4.12  ประชุมกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ นายอ าเภอ และหัวหน้าหน่วยงาน 
    ประจ าจังหวัดระยอง ครั้งที่ 1/2562 ในวันพุธที ่30 มกราคม 2562  
                                       ณ ห้องประชุมภักดีศรีสงคราม (มุขหลัง) ศาลากลางจังหวัดระยอง  
                                   (ส านักงานจังหวัดระยอง) 

มติที่ประชุม  :  รับทราบ  

วาระท่ี 5   เรื่องอ่ืนๆ 

     5.1  กิจกรรมการคัดแยกขยะประเภทตามแบบปฏิบัติการ 60 วัน “แยกก่อนทิ้ง” 
           (ส านักงานส่งทสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดระยอง) 

ส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดระยอง 

แผนปฏิบัติการ 60 วัน "แยกก่อนทิ้ง“เพื่อขับเคลื่อนการจัดการขยะมูลฝอย  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562   จังหวัดระยอง 

            คณะรัฐมนตรีได้มีมติเม่ือวันที่ 3 พฤษภาคม 2559 เห็นชอบแผนแม่บทการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของ
ประเทศ (พ. ศ. 2559 – 2564) โดยมอบหมายให้กระทรวงมหาดไทยและกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมร่วมกันบริหารจัดการขยะมูลฝอย  ประกอบกับพลเอกประยุทธ์  จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีได้มอบ
นโยบายในพิธีมอบรางวัลการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด”ระดับประเทศประจ าปี พ. ศ. 2561 เมื่อ
วันที่ 25 ตุลาคม 2561 ณ ตึกสันติไมตรี  ท าเนียบรัฐบาล  โดยรณรงค์ให้ครัวเรือนลดปริมาณขยะใช้หลักการใช้น้อย 
ใช้ซ้ า น ากลับมาใช้ใหม่ สร้างจิตส านึกและการมีส่วนร่วมในการลดขยะต้นทางของประชาชน 
           กระทรวงมหาดไทยจัดท าแผนปฏิบัติการ ๖๐ วัน “แยกก่อนทิ้ง” ระหว่างวันที่ ๙ มกราคม – ๙ มีนาคม 
๒๕๖๒ และก าหนดให้ผู้ว่าราชการจังหวัดใช้แผนปฏิบัติการดังกล่าวไปขับเคลื่อนการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในพ้ืนที่ 
6 เป้าหมายแผนปฏิบัติการ 60 วัน “แยกก่อนทิ้ง” 
 1. ประชาชนรับรู้ มีส่วนร่วมในการคัดแยกขยะก่อนทิ้ง 
 2. หมู่บ้าน/ชุมชน มีการจัดการขยะอินทรรย์ น าขยะกลับมาใช้ใหม่ ขยะอันตราย  
     และการคัดแยกขยะอย่างถูกต้องตามที่ก าหนด 
 3. อปท. ทุกแห่งมีการจัดท าสัญลักษณ์แยกประเภทขยะ 
 4. อปท. มีการจัดท าถังขยะแยกประเภทในพ้ืนที่อย่างน้อย 2 ประเภท ได้แก่ ขยะทั่วไป และขยะรีไซเคิล 
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 5. อปท. ทุกแห่งมีการประกาศก าหนดวัน เวลาในการเก็บขยะแยกประเภทตามที่ก าหนด 
 6. ทุกจังหวัดมีข้อสรุปการรวมกลุ่มพ้ืนที่ ( Cluster ) และมีข้อสรุปการก าหนดวิธีการก าจัดขยะ 
     ในแต่ละกลุ่มพ้ืนที่ ( Cluster ) ภายในก าหนด 
10 ขั้นตอนและแนวทางการด าเนินการ “ระดับจังหวัด” 
 1. ผวจ.มอบหมายรองผู้ว่าฯ เป็นหัวหน้ากลุ่ม Cluster แต่ละพ้ืนที่ให้ครบทุกกลุ่ม Cluster และรายงานให้
กระทรวงทราบ 
 2. ผวจ.ประชุมผู้เกี่ยวข้องและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือชี้แจงแผนปฏิบัติการฯ เปูาหมายและกิจกรรมการ
คัดแยก เพ่ือให้ อปท.เกิดความเข้าใจตรงกัน ก่อนวันที่ 28 ธันวาคม 2561 

มติที่ประชุม  :  รับทราบ  

     5.2  สรุปการจัดงานพระบรมราชานุสรณ์ “วันภูมิพลมหาราชา” ประจ าปี 2561 
           (ท่ีท าการปกครองจังหวัดระยอง)  
           ชมวีดิโอยาว 7 นาที 
 

มติที่ประชุม  :  รับทราบ  

เลิกประชุมเวลา ๑๒.00 น. 

   ลงชื่อ      ผู้จดรายงานการประชุม 
              (นางฐณิชา  ผุยมูลตรี) 
            เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
     

 ลงชื่อ      ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
    (นางสาวอัฐฟูา  ก้อนทอง) 

                                      ผู้อ านวยการกลุ่มงานอ านวยการ  
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