
 

 

รายงานการประชุม 

กรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ นายอ าเภอ และหัวหน้าหน่วยงานประจ าจังหวัดระยอง 

ครั้งที่ 4/2561 

วันจันทร์ที่ 30 เมษายน  ๒๕61 

เวลา 09.0๐-12.00 น. 

ณ ห้องประชุมภักดีศรีสงคราม (มุขหลัง) ศาลากลางจังหวัดระยอง 

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

ผู้มาประชุม 
  กระทรวงมหาดไทย 
 1.   นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง 
 2.   นายธีรวัฒน ์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง 
 3.  เรือโท ศตวรรษ อนันตกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง  
 4.   นายยุทธพล องอาจอิทธิชัย ปลัดจังหวัดระยอง 
 5.   นายสมเกียรติ พูลสุขเสริม หัวหน้าส านักงานจังหวัดระยอง 
 6.   นายรุ่งโรจน ์ วรรณเวช เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดระยอง 
 7.   นางพรเพ็ญ ตะปะโจทย์ แทน  พัฒนาการจังหวัดระยอง 
 8.   ว่าที่ร.อ.ธีรพงศ์ ครุธดิลกานันท์ โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดระยอง 
 9.   นายธนทร ศรีนาค หัวหน้าส านักงานป้องกันและ 
   บรรเทาสาธารณภัยจังหวัดระยอง 
 10. นายองอาจ นันทกิจ ท้องถิ่นจังหวัดระยอง 
 11. นายอินทรีย์ เกิดมณี นายอ าเภอเมืองระยอง 
 12. นายวิทยา ชพานนท์ นายอ าเภอแกลง 
 13. นายดงพล รุจิธรรมธัช นายอ าเภอบ้านค่าย 
 14. นายวุฒิศักดิ์ สิงห์เดโช นายอ าเภอปลวกแดง  
 15. นายจิรศักดิ์ ตะปะโจทย์ นายอ าเภอบ้านฉาง 
 16. นายณัฏฐพงศ์ สุขวิสิฏฐ ์ นายอ าเภอเขาชะเมา 
 17. นายดาระใน ยี่ภู่ นายอ าเภอนิคมพัฒนา 
 18. นายภิรมย์ ชุมนุม นายอ าเภอวังจันทร์ 

 กระทรวงกลาโหม 
 19. น.อ.จาริก พัวพานิช ร.น. รอง ผอ.รมน. จังหวัด ร.ย. (ท) 
 20. พ.อ.ชาญณรงค์ ทรงศรีม่วง แทน สัสดีจังหวัดระยอง 

 ส านักงานต ารวจแห่งชาติ 
 21. พล.ต.ต.ไตรศูล เนียมทรัพย์ ผู้บังคับการต ารวจภูธรจังหวัดระยอง 
 22. พ.ต.ท.พิเชษฐ ์ แสงส่ง แทน ผกก.สภ.เมืองระยอง 
 23. พ.ต.อ.ชัยพงษ์ แสงพงษ์ชัย ผกก.สภ.แกลง 
 24. พ.ต.อ.จักรรินทร์ ทั่วสุภาพ ผกก.สภ.บ้านฉาง 
 

/25. พ.ต.อ.ดุษฎี... 
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 25. พ.ต.อ.ดุษฎ ี กุญชร ณ อยุธยา ผกก.สภ.ปลวกแดง 
 26. พ.ต.อ.สุทธิศักดิ์ วันที ผกก.สภ.วังจันทร ์
 27. พ.ต.อ.คมสัน ชัยเจริญศิลป์ ผกก.สภ.นิคมพัฒนา     
 28. พ.ต.อ.อาเดียว ท้วมละมูล ผกก.สภ.ห้วยโป่ง 
 29. พ.ต.อ.ณรงค์เดช ทัพพะจายะ ผกก.สภ.เพ 
 30. พ.ต.อ.อรรฆพงษ์  สุนทรวิภาต ผกก.สภ.มาบตาพุด 
 31. พ.ต.อ.ทนุเนตร ปิตุเตชะ ผกก.สภ.บ้านค่าย 
 32. พ.ต.อ.เพ่ือน ดวงจินา ผกก.สภ.ปากน  าประแสร์ 
 33. พ.ต.ต.วรวุฒ ิ ชัยเจริญ ผกก.สภ.บ้านกร่ า 
 34. พ.ต.ท.ศักดิ์ศรี นาเทเวช แทน ผกก.สภ.ส านักทอง 
 35. พ.ต.ท.สิทธิศักดิ์ ธรรมสุขสรรค์ แทน สว.สภ.น  าเป็น 
 36. พ.ต.อ.ชัชชพล ภัทรศิริพร ผกก.สภ.หนองกรับ  

 ส านักงานอัยการสูงสุด/กระทรวงยุติธรรม 
 37. ว่าที่ ร.ต. สุรยุทธ์  มาลากุล  แทน อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือ 
    ทางกฎหมายและการบังคับคดี จังหวัดระยอง 
 38. นายสุรพงศ ์ ทองพันธุ์  อัยการจังหวัดระยอง 
 39. นายอานนท์ ปราการรัตน์  อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดระยอง 
 40. นายประทักษ์ ประทุมทิพย์ ผู้อ านวยการส านักงานคุมประพฤติจังหวัดระยอง 
 41. นายนิรันดร พิชยพาณิชย์ ผู้อ านวยการส านักงานบังคับคดีจังหวัดระยอง 
 42. นายธวัชชัย บุญศิริ แทน ผู้บัญชาการเรือนจ ากลางระยอง 
 43. นายชัยพร คุณธรรม แทน ผู้อ านวยการทัณฑสถานเปิดห้วยโป่ง 
 44. นายลักษณเลิศ นันทิพานิชย์ ผู้อ านวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็ก 
   และเยาวชนจังหวัดระยอง 
 45. นางจันทนา วิธีเจริญ ผู้อ านวยการศูนย์ฝึกและอบรมและเยาวชน เขต 1  
   จังหวัดระยอง  

 ส่วนราชการอิสระ 
 46. นายพงษ์เกตุ เติมกิจธนสาร ผู้อ านวยการการเลือกตั งประจ าจังหวัดระยอง 
 47. นายมนตรี คงอ่อน แทน ผู้อ านวยการส านักงาน ป.ป.ช.ประจ า 
   จังหวัดระยอง 

 ส านักนายกรัฐมนตรี 
 48. นางสาวณัฐรดา กีรติธรณ์ แทน ประชาสัมพันธ์จังหวัดระยอง 
 49. ว่าที่ร้อยตรี จุลสัน  ทันอินทร์อาจ ผู้อ านวยการส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดระยอง 

 กระทรวงสาธารณสุข  
 50. นางอภิญญา โล่งจิตร แทน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดระยอง 
 51. นางมัณทณา ธงทองทิพย์ แทน ผู้อ านวยการโรงพยาบาลระยอง  
 
 

     /กระทรวงแรงงาน... 
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 กระทรวงแรงงาน 
 52. นายอาภร    อมตเวทย์ แรงงานจังหวัดระยอง 
 53. นางเกิดศิริ เศวตมาลานนท์ สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดระยอง  
 54. นายพรเทพ ศิริไพบูลย์ ประกันสังคมจังหวัดระยอง 
 55. นายสมชาย มรกตศรีวรรณ จัดหางานจังหวัดระยอง  
 56. ว่าที่ร้อยตรี สมศักดิ์ พรหมดี ผู้อ านวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 17 ระยอง 
 57. นางสาวจินตนา ธนาวัชรโชค หัวหน้าศูนย์บริหารข้อมูลตลาดแรงงานภาคตะวันออก 
 58. ร.อ.สาโรจน์ คมคาย ผู้อ านวยการศนูย์ฟ้ืนฟูสมรรถภาพคนงาน ประจ าภาค  2 

 กระทรวงพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ 
 59. นางดารารัตน์ แก้วสลับสี  พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดระยอง 
 60. นางศรีสุดา เถาเมืองใจ ผู้ปกครองสถานคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กระยอง 
   จังหวัดระยอง 
 61. นางสาวนพพนา เจริญธรรม หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดระยอง  
 62. นางสาวชลธิชา บุญรับ แทน ผู้ปกครองนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง 
 63. นางสาววัชราภรณ์  มะโนเนือง แทน ผู้อ านวยการศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พ่ึงจังหวัดระยอง  

 กระทรวงวัฒนธรรม 
 64. นางศุภดี วิถีธรรมศักดิ์ วัฒนธรรมจังหวัดระยอง   

 กระทรวงศึกษาธิการ 
 65. สิบโทไชยยันต์ เกิดเหมาะ รักษาราชการแทน ศึกษาธิการจังหวัดระยอง 
 66. นายสุพรรณ หารธุจิต ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื นที่ 
   การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1 
 67. นางพัชรี ภู่พุ่ม แทน ผู้อ านวยการสถาบัน กศน.ภาคตะวันออก 
 68. นางชุติมณทน์ เรืองกาญจนสุรีย์ ผู้อ านวยการส านักงาน กศน.จังหวัดระยอง   
 69. นางสาวรักชนก  สุดมุข แทน ผู้อ านวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ 
   ประจ าจังหวัดระยอง 
 70. นางสาวอนงค์ภัทร์  วางโต แทน ผู้อ านวยการโรงเรียนระยองปัญญานุกูล  

 กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 
 71. นายพงษ์อนันต์ จันทร์ไพร ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดระยอง   

 กระทรวงการคลัง 
 72. นางจินตนา รักสุจริตวงศ ์ คลังจังหวัดระยอง 
 73. นายอังกูร บัวศรี ธนารักษ์พื นที่ระยอง    
 74. นายจรัล เทวรัตน์ สรรพสามิตพื นที่ระยอง 1 
 75. นายประพันธ์ รัตนดิลก ณ ภูเก็ต สรรพสามิตพื นที่ระยอง 2 
 76. นายถวัลย์ รอดจิตต์ นายด่านศุลกากรมาบตาพุด   
 77. นายนพโรจน์ ศรีประเสริฐ สรรพากรพื นที่ระยอง 
 78. นายอานนท์ ชาญพานิชย์ ผู้อ านวยการส านักงาน คปภ.จังหวัดระยอง 
 
 
       /กระทรวง... 
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 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
 79. นางสาวรัตนา แววสว่าง เกษตรและสหกรณ์จังหวัดระยอง  
 80. นายสุรสิงห์ พูนเพิ่มทรัพย์สมบัติ เกษตรจังหวัดระยอง  
 81. นายไชยา บุญญานุภาพ สหกรณ์จังหวัดระยอง 
 82. นายรัตนไกร บุญญานุภาพ ปศุสัตว์จังหวัดระยอง 
 83. นายกุณสมบัติ ศิริสมบัติ แทน ประมงจังหวัดระยอง 
 84. นางนภาลัย จันทร์พุทรา แทน ปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง  
 85. นายประสานต์ พฤกษาชาติ ผู้อ านวยการโครงการชลประทานระยอง 
 86. นางรัตนาภรณ์ ชัยรัตนวงศ์ หัวหน้าส านักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ระยอง 
 87. นางสาวสุภาพร มหันต์กิจ ผู้อ านวยการศนูย์วิจัยและพัฒนาประมงน  าจืดระยอง 
 88. นายวาริช ตนุภัทรสรณ ์ แทน ผู้อ านวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการ 
   เพาะเลี ยงสัตว์น  าชายฝั่งระยอง 
 89. นางกมลรัตน์ พุทธรักษา แทน ผู้อ านวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอ่าวไทย
   ฝั่งตะวันออก (ระยอง) 
 90. นายจรูญศักดิ์ เพชรศรี ผู้อ านวยการศูนย์ป้องกันและปราบปราม 
   ประมงทะเล เขต 1 (ระยอง) 
 91. นายพรหม ยกพล ผู้อ านวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร 

จังหวัดระยอง  
 92. นายสมศักดิ์ อิทธิพงษ์ ผู้อ านวยการศูนย์วิจัยพืชไร่จังหวัดระยอง 
 93. นายอนากร สะอาดแก้ว แทน หัวหน้าส านักงานกองทุนฟื้นฟูและ 
   พัฒนาการเกษตรกร สาขาระยอง 

94.  นางรัตน์ติยา พวงแก้ว ผู้อ านวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรระยอง 

 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 95. นางอรุณี วิตนากร แทน ผู้อ านวยการส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม จังหวัดระยอง 
 96. นายเกียรติศักดิ์ แก้วเสน แทน หัวหน้าอุทยานแห่งชาติเขาแหลมหญ้า -         

หมู่เกาะเสม็ด 
 97. นายวินัย เสาวฤทธิ์ แทน ผู้อ านวยการส านักงานบริหารจัดการทรัพยากร 

ทางทะเลและชายฝั่งที่ 1 

 กระทรวงคมนาคม  
 98.     นายชาติชาย มัฆวิมาลย์ ขนส่งจังหวัดระยอง 
 99.   นายรุ่งโรจน์ สถิตย์ ผู้อ านวยการแขวงทางหลวงระยอง 
 100.   นายมงคล ศุภนัตร์ ผู้อ านวยการแขวงทางหลวงชนบทจังหวัดระยอง 

 กระทรวงพาณิชย์ 
 101.  นางวรัญญา ถนอมพันธุ์ พาณิชย์จังหวัดระยอง    
 กระทรวงอุตสาหกรรม 
 102. นายกรณ์ภัฐวีญ์   ม่วงน้อย อุตสาหกรรมจังหวัดระยอง 
 

/กระทรวง... 



~ ๕ ~ 
  

 กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 
 103. นางสาวหทัยรัตน์  วิสทุธิแพทย์ รักษาราชการแทน สถิติจังหวัดระยอง 
 104. นายนพรัตน์ ทรัพย์มังสังข์ ผู้อ านวยการสถานีอุตุนิยมวิทยาระยอง 

 กระทรวงพลังงาน 
 105. นางสุปราณี เงินทองมาก แทน พลังงานจังหวัดระยอง 

 รัฐวิสาหกิจ 

 106. นายปิติภัทร ปิต ิ แทน ผู้อ านวยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย       
   ส านักงานระยอง 
 107. นายทัตพงศ์ สิทธิโชค ผู้อ านวยการศูนย์การกีฬาแห่งประเทศไทย      
   จังหวัดระยอง 
 108. นายพรรษวัชร์ กิมานันโท แทน ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค สาขาบ้านฉาง 
 109. นายสมชาย เกิดงามพร้อม แทน โทรศัพท์จังหวัดระยอง 
 110. นายปัญญา ชูสกุลวงศ ์ ผู้อ านวยการการยางแห่งประเทศไทย 
   จังหวัดระยอง 
 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
 111. นายสุริยะ ศิริวัฒน์ แทน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง 
 112. นายสุธน ซื อประเสริฐ แทน นายกเทศมนตรีนครระยอง 
 113. นายนพพร ป้อมสวัสดิ์ แทน นายกเทศมนตรีเมืองบ้านฉาง  

 องค์กรภาคเอกชน/สภา/อ่ืน ๆ 
 114. นายบุญยืน เลาหวิทยะรัตน์ แทน ประธานหอการค้าจังหวัดระยอง 
 115. นายแดน ปรีชา แทน ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง 
 116. นายสุรศักดิ์ วงษ์เหม รองประธานคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดระยอง 
 117. นายอนุชาติ ภิญโญ แทน ผู้อ านวยการส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 9  
   (ชลบุรี) 
 118. นายวุฒชิัย ร่องแก้ว ผู้ช่วยนายช่างโครงการฯ กรมทางหลวง 
 119. นายพูนศักดิ์ สิริสมบูรณ์ นายช่างโครงการฯ ทล.36 บ้านแลง ตอน 1  
   กรมทางหลวง 

 ผู้ไม่มาประชุม 
1. ผู้บังคับกองพันทหารราบที่ 7 กรมทหารราบที่ 3 

 2.   ผกก.สภ.เขาชะเมา       
 3.   ผกก. ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดระยอง 
 4.   สว.ทล.๓ กก.๓ บก.ทล. 
 5.   กลุ่มตรวจสอบการเงินจังหวัดระยอง สนง.การตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ 2 จ.ชลบรุี  
 6.   ผู้อ านวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดระยอง   
 ๗.   นายสถานีวิทยุ อสมท. จังหวัดระยอง     
 ๘.   ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อน าโดยแมลงที่ 6.3 จังหวัดระยอง 
 9.   ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2 
 

/10. ผู้อ านวยการ... 
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 10. ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๘ (ระยอง) 
 11. ผู้อ านวยการสถานีพัฒนาที่ดินระยอง 
 ๑2. ผู้อ านวยการส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตท่ี 3 จังหวัดระยอง 
 ๑3. หัวหน้าอุทยานแห่งชาติเขาชะเมา-เขาวง 
 14. ผู้อ านวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง อ่าวไทยฝั่งตะวันออก 
 ๑5. ผู้อ านวยการส านักทรัพยากรน  าบาดาลเขต 9 ระยอง 
 ๑6. หัวหน้าสวนพฤษศาสตร์ระยอง 
 ๑7. ผู้อ านวยการส านักงานเจ้าท่า ภูมิภาคสาขาระยอง 
 ๑8. ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค สาขาระยอง 
  ๑9. ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดระยอง 
 20. หัวหน้าที่ท าการไปรษณีย์จังหวัดระยอง 
 21. ผู้อ านวยการส านักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด 
 22. หัวหน้าส านักงานเคหะชุมชนระยอง 
 ๒3. นายกเทศมนตรีเมืองมาบตาพุด 
 24. ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดระยอง 
 ๒5. ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดระยอง 
 ๒6. ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดระยอง 
 ๒7. ประธานอาชีวศึกษาจังหวัดระยอง 
 ๒8. ผู้อ านวยการเขตธนาคารออมสินเขตระยอง 

 ผู้เข้าร่วมประชุม 
 1.   นางนุจนาถ เรืองมณี หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในจังหวัดระยอง 
 2.   นายจีรวัสส ์ เปรมดิษฐ์ แทน ผู้อ านวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูล 
   เพ่ือการพัฒนาจังหวัด 
 3.   นางสาวอัฐฟ้า ก้อนทอง ผู้อ านวยการกลุ่มงานอ านวยการ 
 4.   นายสุปนันท ์ สังข์สุวรรณ ผู้อ านวยการกลุ่มงานศูนย์ด ารงธรรมจังหวัด 
 5.   นายศราวุฒ ิ สุวรรณทัพ ผู้อ านวยการกลุ่มงานทรัพยากรบุคคล 
 6.   นายฉันท์ แป้นเพชร จ่าจังหวัดระยอง  
 7.   นายสุนทร โภคา ป้องกันจังหวัดระยอง     

เริ่มประชุม 
  เวลา 09.00 น. 

วาระก่อนการประชุม 
1. การมอบรางวัล 

1.1   มอบเครื่องหมาย “รักษาดินแดนยิ่งชีพ” (จ านวน 3 ท่าน) 
  (ท่ีท ำกำรปกครองจังหวัดระยอง)       

1.2  มอบโล่และประกาศเกียรติคุณกรรมการสงเคราะห์ดีเด่น ประจ าปี 2560  
  (จ านวน 3 ท่าน)    
  (สถำนพินิจและคุ้มครองเด็ก และเยำวชนจังหวัดระยอง)      

    
/มอบโล่แก่... 
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1.3  มอบโล่แก่อ าเภอที่ไม่เกิดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2561 
  (จ านวน 4 อ าเภอ) 
  (ส ำนักงำนป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย จังหวัดระยอง) 

วาระท่ี 1   เรื่อง  ประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ 
1. หัวหน้าส่วนราชการย้ายมาด ารงต าแหน่งใหม่  

1.1 นายสุรพงศ์  ทองพันธุ์ 
มาด ารงต าแหน่ง 
อัยการจังหวัดระยอง 

1.2 นายอานนท์  ปราการรัตน์ 
 มาด ารงต าแหน่ง 
 อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดระยอง 
1.3 นายพรเทพ  ศิริไพบูลย์ 
      มาด ารงต าแหน่ง 
 ประกันสังคมจังหวัดระยอง  

วาระท่ี ๒   เรื่อง  รับรองรายงานการประชุม 
 ครั งที่ 3/2561 เมื่อวันจันทร์ที ่26 มีนาคม 2561 

  รายงานการประชุมได้ลงเว็บไซต์แล้ว เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2561 
  (www.rayong.go.th/ดาวน์โหลดเอกสาร/กลุ่มงานอ านวยการ) 

มติที่ประชุม  รับรอง    
    

วาระท่ี 3     เรื่อง  เพื่อพิจารณา 

            -  

วาระท่ี 4      เรื่อง  เพื่อทราบ     
4.1  โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 36 และ 363 
     (แขวงทำงหลวงระยอง) 

แขวงทางหลวงระยอง 
- โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 36  

(สายกระทิงลาย – ระยอง) 

 
/รายละเอียด... 

http://www.rayong.go.th/ดาวน์โหลดเอกสาร/กลุ่มงานอำนวยการ
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/แผนที่แสดง... 
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-  โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 363  
(ศูนย์ราชการระยอง – นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด) 
 

 
 

 
 

/รายละเอียด... 
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/ขั นตอนการ... 
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/การติดตั งป้าย... 
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มติที่ประชุม รับทราบ 

             4.2  สถานการณ์คลังและการเร่งรัดติดตามใช้จ่ายเงินงบประมาณ  
        ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
        (ส ำนักงำนคลังจังหวัดระยอง) 
ส านักงานคลังจังหวัดระยอง 

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

สรุปผลการจัดเก็บรายได้จังหวัดระยอง ประจ าเดือนมีนาคม 2561 
 
 

 มี.ค. 61  มี.ค. 60 จ ำนวน ร้อยละ ต.ค.60-มี.ค.61 ต.ค.59-มี.ค.60 จ ำนวน ร้อยละ
สรรพากรพ้ืนทีร่ะยอง 7,523.13 7,261.35 261.78 3.61 42,676.91 40,217.14 2,459.77 6.12
สรรพสามติพ้ืนที่ระยอง 1 และ 2 10,129.10 9,657.35 471.75 4.88 50,865.76 46,980.69 3,885.07 8.27
ด่านศุลกากรมาบตาพุด 269.59 280.80 -11.21 -3.99 1,129.64 912.46 217.18 23.80
ธนารักษ์พ้ืนทีร่ะยอง 1.28 1.28 -0.00 -0.16 29.30 55.81 -26.51 -47.50
ส่วนราชการอ่ืน 8.20 13.25 -5.05 -38.11 60.00 78.09 -18.09 -23.17
รวมท้ังส้ิน 17,931.30 17,214.03 717.27 4.17 94,761.61 88,244.19 6,517.42 7.39

ส่วนรำชกำร
รำยได้จดัเก็บรำยเดือน เปรียบเทียบ เพ่ิม/-ลด รำยได้จดัเก็บสะสม เปรียบเทียบ เพ่ิม/-ลด

ที่มา: รายงานจากส่วนราชการในจังหวัดระยองและรายงานจากระบบ GFMIS (เฉพาะรายได้ส่วนราชการอ่ืน) 

หมายเหตุ : ตัวเลขตามตารางมีการปัดเศษทศนิยม 
/การเบิกจ่าย... 

หน่วย : ล้านบาท 
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การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

ตามมติ ครม. เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2560  ลงมติเห็นชอบมาตรการเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้จ่าย
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 และให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอ่ืนของรัฐถือ
ปฏิบัติตามที่ส านักงบประมาณเสนอ ก าหนดเป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
2561 

ตามมติ ครม. เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2561 ลงมติเห็นชอบรายงานผลการเบิกจ่ายและแนวทางการใช้จ่าย
งบประมาณ ภายใต้มาตรการเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
เพ่ือให้การใช้จ่ายภาครัฐเป็นไปอย่างต่อเนื่องและบรรลุวัตถุประสงค์ตามที่ก าหนดไว้ภายในปีงบประมาณ จึง
เห็นสมควรให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอ่ืน เร่งรัดการก่อหนี ผูกพันรายจ่ายลงทุนรายการปีเดียวให้แล้ว
เสร็จภายในเดือนพฤษภาคม 2561 ส าหรับรายจ่ายลงทุนรายการก่อหนี ผูกพันข้ามปีงบประมาณ ให้เร่งด าเนินการ
และก่อหนี ผูกพัน  

เป้าหมายอัตราการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 แยกเป็นรายไตรมาส ดังนี้ 

                           

ไตรมำสท่ี รำยจำ่ยประจ ำ รำยจำ่ยลงทุน รำยจำ่ยภำพรวม
ไตรมาสที ่1 33% 21.11% 30.29%
ไตรมาสที ่2 55% 43.11% 52.29%
ไตรมาสที ่3 77% 65.11% 74.29%
ไตรมาสที ่4 98.36% 88% 96%  

ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ สิ้นสุด ณ วันที่ 20 เมษายน 2561 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

/ผลการเบิก... 
 

เป้ำหมำย สูง/(ต่ ำ) กว่ำ

จ ำนวนเงิน ร้อยละ
ไตรมำสท่ี 3 
(%) สะสม

   เป้ำหมำย   
ไตรมำสท่ี 3 (%)

จ ำนวนเงิน ร้อยละ

รำยจ่ำยประจ ำ 7,675.56       4,113.13       53.59     77.00 (23.41) 76 3,562.43      46.41    
รำยจ่ำยลงทุน 3,521.96       1,244.24       35.33     65.11 (29.78) 68 2,277.72      64.67    

ภำพรวม 11,197.52   5,357.37    47.84   74.29 (26.45) 70 5,840.15   52.16  

ทีม่า : รายงานผลการเบิกจ่ายจากระบบ  GFMIS

หน่วย : ล้านบาท

งบประมำณ
วงเงินท่ีได้รับ
กำรจดัสรร

เบิกจำ่ย  ล ำดับ  
กำร

เบิกจำ่ย

คงเหลือ
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ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณจังหวัด (งบจังหวัด) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ สิ้นสุด ณ วันที่ 20 เมษายน 2561 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ผลการเบิกจ่ายเงินงบยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด (งบกลุ่มจังหวัด) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ สิ้นสุด ณ วันที่ 20 เมษายน 2561 

 
 

 

 

 

 
ผลการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปีประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ สิ้นสุด ณ วันที่ 20 เมษายน 2561 
 

 
 
 
 
 

 

 

มติที่ประชุม   รับทราบ 

 

 

/4.3 สถานการณ์... 

เงินกันไว้เบิกเหล่ือมปี
ประจ ำปีงบประมำณ จ ำนวนเงิน ร้อยละ จ ำนวนเงิน ร้อยละ

ปี 2560 2,705.26              1,282.74          47.42      1,422.52         52.58        
ปี 2557-2559 241.42                155.08            64.24      86.34             35.76        

รวม 2,946.68          1,437.82      48.79    1,508.86      51.21     

ทีม่า : รายงานผลการเบิกจ่ายจากระบบ  GFMIS

 วงเงินท่ีได้รับกำร
อนุมัติ

เบิกจำ่ย คงเหลือ
หน่วย : ล้านบาท

เป้ำหมำย สูง/(ต่ ำ) กว่ำ

จ ำนวนเงิน ร้อยละ
ไตรมำสท่ี 3 
(%) สะสม

   เป้ำหมำย   
ไตรมำสท่ี 3 (%)

จ ำนวนเงิน ร้อยละ

รำยจ่ำยประจ ำ 74.74        34.30       45.89 77.00 (31.11) 5 40.44        54.11
รำยจ่ำยลงทุน 223.74      34.45       15.40 65.11 (49.71) 30 189.29      84.60

ภำพรวม 298.48    68.75     23.03 74.29 (51.26) 22 229.73   76.97

ทีม่า : รายงานผลการเบิกจ่ายจากระบบ GFMIS

หน่วย : ล้านบาท

งบจงัหวัด
 วงเงินท่ี
ได้รับกำร
จดัสรร

เบิกจำ่ย  ล ำดับ 
กำร

เบิกจำ่ย

คงเหลือ

จ ำนวนเงิน ร้อยละ จ ำนวนเงิน ร้อยละ
รำยจ่ำยประจ ำ 23.79                 6.74            28.32         12 17.05          71.68       

รำยจ่ำยลงทุน 76.37                 -              -            - 76.37          100.00      

ภำพรวม 100.16           6.74         6.73        15 93.42       93.27     

ทีม่า : รายงานผลการเบิกจ่ายจากระบบ GFMIS

หน่วย : ล้านบาท

งบจงัหวัด
 วงเงินท่ีได้รับ
กำรจดัสรร

เบิกจำ่ย     ล ำดับ     
กำรเบิกจำ่ย

คงเหลือ



~ ๑๕ ~ 
  

     4.2  สถานการณ์น้ าในจังหวัดระยอง 
   (โครงกำรชลประทำนระยอง) 

โครงการชลประทานระยอง 

 

 

 

 

/อ่างเก็บน  า... 



~ ๑๖ ~ 
  

 

 

 

 

 

 

/โครงการผันน  า... 



~ ๑๗ ~ 
  

 

 

 

 

             

 

/งานก่อสร้าง... 



~ ๑๘ ~ 
  

 

 

มติที่ประชุม รับทราบ 

   4.4  การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนจังหวัดระยอง 
   (ส ำนักงำนป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยจังหวัดระยอง) 

ส านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดระยอง 

-  สรุปสถานการณ์การเสียชีวิตเทศกาลสงกรานต์ ปี 2561 

 

 

 

 

/การป้องกัน... 



~ ๑๙ ~ 
  

-  การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนจังหวัดระยอง 

 

 

 

  
                

/อัตราตาย... 



~ ๒๐ ~ 
  

 

 

 

 
 
 
 

/ผู้เสียชีวิต... 



~ ๒๑ ~ 
  

 

 

 

          
 
 
 
 

/จ านวนผู้... 



~ ๒๒ ~ 
  

 

 
มติที่ประชุม รับทราบ 

   4.5  การบูรณาการหน่วยงานเกษตรในพื้นที่เข้าด้วยกัน  
          เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฎิบัติงานเพื่อประชาชน 

   (ส ำนักงำนเกษตรและสหกรณ์จังหวัดระยอง) 
ส านักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดระยอง 
 

 

 
/15 โครงการ... 



~ ๒๓ ~ 
  

 

 
มติที่ประชุม รับทราบ    

   4.6  โครงการประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าในแก่ส่วนราชการภายหลังจาก
          รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มีผลใช้บังคับ 

   (ส ำนักงำนประชำสัมพันธ์จังหวัดระยอง) 
ส านักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดระยอง 

ส านักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดระยอง ด าเนินการ ดังนี  
1. น าโครงการฯ บรรจุในการประชุมหัวหน้าส่วนราชการเพ่ือประชาสัมพันธ์ฯ 

โครงการ 
2. ท าหนังสือถึงนายอ าเภอ 8 อ าเภอ เพื่อให้เข้าสู่วาระการประชุมส่วนราชการ

ประจ าอ าเภอทุกเดือนสร้างความเข้าในโครงการฯ พร้อมส าเนา (ซีดี) 
อ าเภอละ 2 แผ่น 

3. ส านักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดระยอง ได้เผยแพร่ซีดีโครงการฯ ผ่านเครือข่ายสื่อ
มวลชลวิทยุหลัก วิทยุชุมชน เสียงตามสาย หอกระจายข่าว 

4. เผยแพร่ผ่านสื่ออินเทอร์เน็ตในพื นที่ ส่งไลน์ เฟสบุ๊ค เครือข่ายประชาสัมพันธ์   
เวปไซต์ ส านักงานประชาสัมพันธ์จังหวัด 

5. เผยแพร่ผ่านสื่อบุคคล (อาสาสมัครประชาสัมพันธ์ประจ าหมู่บ้าน) เพ่ือเผยแพร่
ต่อไป 

มติที่ประชุม รับทราบ    
 
 
 
 
 

/4.7 OR Code… 



~ ๒๔ ~ 
  

4.7  QR Code ทะเรียนระยอง  
(ส ำนักงำนสหกรณ์จังหวัดระยอง) 

ส านักงานสหกรณ์จังหวัดระยอง 
 

 

 

 

 
 
 
 
 

/การออก... 



~ ๒๕ ~ 
  

 

 

 

 
 
 
 
 

/APPLICATION… 



~ ๒๖ ~ 
  

 

 

 

 
มติที่ประชุม รับทราบ 
 
 
 
 
 

/เรื่องเพ่ือทราบ... 



~ ๒๗ ~ 
  

/สรุปประเด็น... 

    เรื่อง เพื่อทราบโดยเอกสาร 

          4.8    การแก้ไขปัญหาสาธารณสุขที่ส าคัญของจังหวัดระยอง 
                                     (ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดระยอง)  

    4.9      สถานการณ์ด้านแรงงาน 
                    (ส ำนักงำนแรงงำนจังหวัดระยอง) 

    4.10 ภาพรวมเศรษฐกิจการคลังจังหวัดระยอง 
     (ส ำนักงำนคลังจังหวัดระยอง) 

   4.11   ข้อมูลเศรษฐกิจการค้าจังหวัดระยอง เดือนมีนาคม  2561 
    ข้อมูลดัชนีราคาผู้บริโภคจังหวัดระยอง เดือนมีนาคม 2561 
                       (ส ำนักงำนพำณิชย์จังหวัดระยอง) 

    4.12  โครงการ “หน่วยบ าบัดทุกข์ บ ารุงสุข สร้างรอยยิ้ม คืนความสุขให้ประชาชน” 
     จังหวัดระยอง ครั้งที่ 8 ประจ าปีงบประมาณ 2561 ในวันพุธที่ 16  
     พฤษภาคม 2561 ณ เทศบาลช าฆ้อ หมู่ที่ 2 ต าบลช าฆ้อ อ าเภอเขาชะเมา  
     จังหวัดระยอง 
     (ที่ท ำกำรปกครองจังหวัดระยอง) 

    4.13   ผลการด าเนินงานการให้บริการของศูนย์ด ารงธรรมจังหวัดระยอง 
                    (ส ำนักงำนจังหวัดระยอง) 

   4.14  ประชุมกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ นายอ าเภอ และหัวหน้าหน่วยงาน 
    ประจ าจังหวัดระยอง ครั้งที่ 5/2561 ในวันพุธที ่30 พฤษภาคม 2561  
                                       ณ ห้องประชุมภักดีศรีสงคราม (มุขหลัง) ศาลากลางจังหวัดระยอง  
                                   (ส ำนักงำนจังหวัดระยอง) 
มติที่ประชุม  :  รับทราบ           

วาระท่ี 5    เรื่อง อ่ืนๆ 
     5.1 ความก้าวหน้าการด าเนินการตามโครงการตามโครงการระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ
     ภาคตะวันออกของอนุกรรมการ 4 ชุด 
     1) อนุกรรมการด้านโครงการพื้นฐาน การพัฒนาเมืองและการค้าลงทุน 
         (โยธำธิกำรและผังเมืองจังหวัดระยอง) 

โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดระยอง 

 



~ ๒๘ ~ 
  

 

 

 

 
 
 
 
 

/ร่างผังเมือง... 



~ ๒๙ ~ 
  

 

 
 

 
 

 
 
 
 

/ค าสั่ง... 



~ ๓๐ ~ 
  

 
            

 
 

 
 

 
 
 

/เรื่องเดิม... 



~ ๓๑ ~ 
  

 
 

 
 

 

 
 
 
 

/ข้อ 27... 



~ ๓๒ ~ 
  

 
 

 
 

 
 

 
 
 

/ข้อเท็จจริง... 



~ ๓๓ ~ 
  

 
          

 
มติที่ประชุม  :  รับทราบ 

     2) อนุกรรมการด้านพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และพัฒนาอาชีพรายสาขาเศรษฐกิจ 
         (ส ำนักงำนแรงงำนจังหวัดระยอง) 
ส านักงานแรงงานจังหวัดระยอง 
 

 
 
 
 
 
 
 

/สรุปการ... 



~ ๓๔ ~ 
  

 
 

 
        
มติที่ประชุม  :  รับทราบ 

     3) อนุกรรมการด้านส่งเสริมการรับรู้ การประชาสัมพันธ์ และการสื่อสาร 
         (ส ำนักงำนประชำสัมพันธ์จังหวัดระยอง) 
ส านักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดระยอง 

รายงานผลการด าเนินงานคณะกรรมการด้านส่งเสริมการรับรู้ การประชาสัมพันธ์ 
และการสื่อสาร โครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก จังหวัดระยอง 

ประจ าเดือนเมษายน 2561 
ในวันประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ประจ าเดือนเมษายน 2561 

วันที่ 30 เมษายน 2561 
.............................. 

นายธีรวัฒน์  สุดสุข  รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประธานคณะอนุกรรมการฯ 
ประชาสัมพันธ์จังหวัดระยอง  กรรมการและเลขานุการ 
การด าเนินการประชาสัมพันธ์ และการสื่อสารของอนุกรรมการฯ 

1. ผลิตและเผยแพร่ข่าวโทรทัศน์ NBT จ านวน 15 ข่าว 
2. เคเบิ ลวีวี NYV/RY จ านวน 10 ข่าว 
3. ผลิตและเผยแพร่ข่าวทางสถานีวิทยุกระจายเสียง สวท.ระยอง/อ.ส.ม.ท.ระยอง/สถานีวิทยุชุมชน/ 

เสียงตามสาย หอประจายข่าว จ านวน 100 ครั ง 
4. รายการ อป.มช คุยข่าว จ านวน 4 ครั ง 
5. รายการสี่แยกข่าวกรมประชาสัมพันธ์ จ านวน 20 ครั ง 

/6.Social… 
 



~ ๓๕ ~ 
  

6. Social media อาทิ เว็ป ส านักข่าวแห่งชาติ จ านวน 8 ข่าว/สปข.7 จ านวน 8 ข่าว/Line/Facebook                  
จ านวน 100 ครั ง 

7. ประสานสื่อมวลชนและร่วมกิจกรรมท าข่าวเผยแพร่การประชุมสัมมนา/การลงพื นที่ผู้บริหารที่ส าคัญ  
จ านวน 20 ครั ง/ข่าว 

8. จัดประชุมคณะอนุกรรมการด้านส่งเสริมการรับรู้ การประชาสัมพันธ์ และการสื่อสารโครงการพัฒนา 
ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก จังหวัดระยอง ครั งที่ 3/2561 เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2561 เวลา 13.30 น. 
ณ ห้องประชุมศรีสมุทโภคไชย ชั น 4 ศาลากลางจังหวัดระยอง โดยได้เชิญภาคส่วนต่างๆ สะท้อนปัญหาแนวทางการ
ประชาสัมพันธ์และการเข้าถึงสื่อ EEC ดังนี  

1) ผู้แทนภาคเกษตร ขอให้ส่งเสริมการท่องเที่ยว เปิดสวนผลไม้ และการส่งผลไม้         
ไปต่างประเทศ โดยเฉพาะเวียดนาม และจีน 

2) ผู้แทนภาคการประมง ขอให้แรงงานในภาคประมงให้รัฐบาลดูแล สามารถลดขั นตอน
การขอต่อใบอนุญาต เพ่ือจะได้ใช้ระยะเวลาเร็วขึ น 

3) ประธานสภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจังหวัดระยอง อยากเร่งเรื่องของใบอนุญาต
ของสถานประกอบการโรงแรม เพราะในปัจจุบันนี  ทาง ททท. ไม่ให้การสนับสนุนสถาน
ประกอบการที่ไม่มีใบอนุญาต 

4) ผู้แทนประธานอาชีวศึกษาจังหวัดระยอง ตอนนี อยู่ในระยองโมเดล ซึ่งก าลังจัดท า
หลักสูตรเชื่อมโยง เป็นหลักสูตรใหม่ ซึ่งไม่ได้บรรจุอยู่ ในกระทรวงศึกษาธิการ      
เพ่ือให้ตอบโจทย์ว่า EEC แต่เรายังขาดผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่ตรงตามความต้องการ 

5) ผู้แทนประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง การเข้าถึงของข้อมูล ไม่ว่าจะใน
ภาคอุตสาหกรรมที่ได้รับรู้ อัพเดตตลอดเวลา แต่ในภาคอุตสาหกรรมบางส่วนที่       
ยังเข้าไม่ถึง รวมถึงประชาชนในจังหวัดระยอง ในแถบชานเมือง ส่วนใหญ่ข้ อมูล       
จะยังเข้าไม่ถึง ในช่องทางหนึ่งที่มองไว้คือทางโซเชียล เพจของ EEC แล้วน าข้อมูล
ข่าวสารต่างๆ อัพเดต ท าให้สมาชิกในเพจ สามารถเข้าถึงได้ง่ายและแชร์ส่งต่อๆ กันได้ 
ข้อมูลเข้าถึงได้ทุกคน ตรง และรวดเร็ว 

6) ผู้แทน อสม.จังหวัดระยอง อยากฝากถึงทางประชาสัมพันธ์หรือ EEC สื่อบางครั ง      
ก็เข้าไม่ถึง อสม. เป็นเพียงพื นฐานของประชาชน หรือดูแลด้านสาธารณสุขเบื องต้น 
การประชุมทุกเดือน อยากจะให้ความรู้กับ อสม. ในทุกๆ เรื่อง 

7) ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดระยอง การเข้าถึงสื่อ EEC มี 1 เรื่อง คือ เรื่องสถานที่
ส าคัญทางวัฒนธรรมเชื่อมโยงประวัติศาสตร์ เช่น วัดลุ่มพระอารามหลวง ตอนนี      
ทางจังหวัดมีโครงการจะจัดสร้างอุทยานเรียนรู้ สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช        
ในอนาคตสามารถเชื่อมโยงการท่องเที่ยวได้ อีกประเด็น คือ การจัดงานเกี่ยวข้อง     
กับส านักงานวัฒนธรรม คืออยากให้มีอยู่ในสื่อของ EEC คาดน่าจะเป็นแรงเสริม
ทางด้านการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมได้อีกด้วย เช่น งานมหกรรมเล่าขานต านานเมือง   
ที่ผ่านมา ถ้ามีอยู่ในปฏิทินของ EEC ก็น่าจะเป็นการสร้างรายได้ให้กับทางจังหวัด      
ได้อีกทางหนึ่ง 

8) ภาคประชาสังคม (ดร.วัฒนา บันเทิงสุข) ต้องการให้มีการปกป้องความปลอดภัย   
ด้านอาหาร มีการรับบริการ ภาครัฐควรเอื อต่อประชาชนมากว่านี  เช่น การส่งเสริม  
การรับรองผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาที่ไม่ยุ่งยาก 

 

/ทั งนี ... 



~ ๓๖ ~ 
  

ทั งนี  ส านักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดระยอง จะได้น าเสนอคณะกรรมการชุดใหญ่ หรือส่วน
ราชการที่เก่ียวข้อง เพ่ือด าเนินการใช้เป็นรูปธรรมต่อไป        
มติที่ประชุม  :  รับทราบ 

     4) อนุกรรมการด้านพัฒนาสังคม คุณภาพชีวิต ทรัพยากรธรรมชาติ 
     และสิ่งแวดล้อม 
     (ส ำนักงำนพัฒนำสังคมและควำมม่ันคงของมนุษย์จังหวัดระยอง) 

ส านักงานพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์จังหวัดระยอง 

 

 

 

 

 

 

 

 
/การวาง... 



~ ๓๗ ~ 
  

 
 

 
/แผนงาน... 



~ ๓๘ ~ 
  

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/แบบตรวจ... 
 



~ ๓๙ ~ 
  

 
 

 
/แบบตรวจ... 



~ ๔๐ ~ 
  

 

 
 

/ระยะเวลา... 



~ ๔๑ ~ 
  

 

มติที่ประชุม  :  รับทราบ 

5.2 ผลกระทบจากการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 7 (มอเตอร์เวย์) 
(ผู้แทนหอกำรค้ำจังหวัดระยอง ) 

ผู้แทนหอการค้าจังหวัดระยอง 
     ตามที่ ได้มีการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 7 (มอเตอร์เวย์) โดยมีจุดหมาย
ปลายทางมายังจังหวัดระยอง และเมืองพัทยา ซึ่งได้ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อพื นที่ อ านวยความสะดวกในการเดินทาง    
แก่ประชาชน การขนส่งสินค้า ตลอดจนการเชื่อมโยงกับภูมิภาคต่างๆ นั น การก่อสร้างดังกล่าวได้ส่งผลให้            
รถติดสะสมทางหลวงหมายเลข 7 (มอเตอร์เวย์) บริเวณด่านเก็บเงินห้วยโป่ง ต าบลโป่ง อ าเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี            
ซึ่งเป็นด่านทางออกส าหรับลงสู่ถนนหมายเลข 36 โดยเฉพาะในช่วงเทศกาล วันหยุด หรือช่วงเย็น บริเวณดังกล่าว  
จะมีรถติดสะสมยาวเป็นระยะทางกว่า 4 -5 กิโลเมตร ประกอบกับรถที่มุ่งหน้าสู่ พัทยาจะสามารถใช้เส้นทาง          
ได้เพียงเส้นทางเดียว ท าให้ต้องติดสะสมยาวตามไปด้วย ซึ่งเหตุการณ์ดังกล่าว ได้ปรากฏตามสื่อต่างๆ ในเชิงร้องเรียน
ถึงปัญหาความเดือนร้อนและผลกระทบที่เกิดขึ น เช่น ท าให้เสียเวลา ไม่สอดคล้องกับการลงทุนจ านวนมหาศาล 
สูญเสียทางด้านเศรษฐกิจ ไม่สอดคล้องกับนโยบายระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก ฯลฯ จึงขอให้หน่วยงาน    
ที่เก่ียวข้องพิจารณาแก้ไขโดยด่วนด้วย  
ประธาน   :  มอบหมายส านักงานจังหวัดระยอง แจ้งกรมทางหลวงระยองให้พิจารณาด าเนินการแก้ไขโดยด่วน 

มติที่ประชุม  :  รับทราบ 

 

/ปิดประชุม... 



~ ๔๒ ~ 
  

 

 
ปิดประชุมเวลา ๑๒.00 น. 

   ลงชื่อ      ผู้จดรายงานการประชุม 
              (นางฐณิชา  ผุยมูลตรี) 
            เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
     
 ลงชื่อ      ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
    (นางสาวอัฐฟ้า  ก้อนทอง) 

                                      ผู้อ านวยการกลุ่มงานอ านวยการ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


