
 

 

รายงานการประชุม 

กรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ นายอ าเภอ และหัวหน้าหน่วยงานประจ าจังหวัดระยอง 
ครั้งที่ 9/2561  

เมื่อวันพุธที่ 26 กันยายน  ๒๕61 

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 นายรุ่งโรจน์ วรรณเวช เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดระยอง 
7 นายเสวก ทองเกิด แทน พัฒนาการจังหวัดระยอง 
8 ว่าที ่ร.อ.ธีรพงศ์ ครุธดิลกานันท์ โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดระยอง 

 9 นายธนทร ศรีนาค หัวหน้าส านักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
จังหวัดระยอง 

10 นายธีรพันธ์ ศิริปักรานนท์ แทน ท้องถิ่นจังหวัดระยอง 
11 นายอินทรีย์ เกิดมณี นายอ าเภอเมืองระยอง 
12 นายวิทยา ชพานนท์ นายอ าเภอแกลง 
13 นายมนตรี เกตุวิจิตร 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.ท.บรรเจิด รักธรรม แทน สัสดีจังหวัดระยอง 
 21 ร.อ.วุฒิศักดิ์ กิตติกตัญญู แทน ผู้บังคับกองพันทหารราบที่ 7 

    กรมทหารราบที่ 3 

    

    

   /ส านักงานต ารวจ... 



~ ๒ ~ 
  

ส านักงานต ารวจแห่งชาติ 
 

 

22 พ.ต.อ.สมชัย อินตาพวง แทน ผู้บังคับการต ารวจภูธรจังหวัดระยอง 
 23 พ.ต.ท.ธีระพงศ์ วรการพงศ์ แทน ผกก.สภ.เมืองระยอง 
 24 พ.ต.ต.ชารุวัฒ สุธน แทน ผกก.สภ.แกลง 

25 พ.ต.ต.อธิวัฒน์ อภิวุฒิชัยกิตติ์ แทน ผกก.สภ.บ้านฉาง 
26 พ.ต.ท.พิสิทธิ์ ศรีอ่อน แทน ผกก.สภ.ปลวกแดง 
27 พ.ต.อ.สุทธิศักดิ์ วันที ผกก.สภ.วังจันทร ์
28 พ.ต.อ.คมสัน ชัยเจริญศิลป์ ผกก.สภ.นิคมพัฒนา 

29 พ.ต.อ.ประเสริฐศักดิ์   จันทร์ประเทศ ผกก.สภ.เขาชะเมา 

 

30 พ.ต.อ.อาเดียว ท้วมละมูล ผกก.สภ.ห้วยโปุง 
31 พ.ต.อ.ณรงค์เดช ทัพพจายะ ผกก.สภ.เพ 

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

33 พ.ต.ต.บุญมี สร้อยไซ แทน ผกก.สภ.บ้านค่าย 

 34 พ.ต.ต.ไกรศร บุญล้ า แทน ผกก.สภ.ปากน้ าประแสร์ 
 35 พ.ต.อ.วรวุฒิ ชัยเจริญ ผกก.สภ.บ้านกร่ า 
 36 พ.ต.ท.มนูญ เจริญศร แทน ผกก.สภ.ส านักทอง 
 37 พ.ต.ท.บดินทร์เดช   แสงอรุณทวี สว.สภ.น้ าเป็น 

 38 พ.ต.ท.สาธิต เหลืองสกุล แทน ผกก.สภ.หนองกรับ 

ส านักงานอัยการสูงสุด/กระทรวงยุติธรรม 

 39 ว่าที ่ร.ต.สุรยุทธ์ มาลากุล แทน อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิ์และช่วยเหลือ 

    ทางกฎหมายและการบังคับคดี จังหวัดระยอง 
 40 นายพิมล เจาวัฒนา แทน อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัว  

จังหวัดระยอง 
 41 นายชัยวัฒน ์ พร้อมปัญญา   แทน ผู้อ านวยการส านักงานคุมประพฤติ          

จังหวัดระยอง 
 42 นายธวัชชัย บุญศิริ แทน ผู้บัญชาการเรือนจ ากลางระยอง 
 43 นายไพฑูรย์ ม่วงไหมทอง ผู้อ านวยการทัณฑสถานเปิดห้วยโปุง 

ส านักนายกรัฐมนตรี 
 

 

44 นายกุมพล ชวนชม ประชาสัมพันธ์จังหวัดระยอง 
 45 นางวจิรา ชุติกชุษณพงศ์ ผู้อ านวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย 

จังหวัดระยอง 
กระทรวงสาธารณสุข 

 

 

46 นายชัยวัฒน์   จัตตุพร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดระยอง 
47 นายไชยสิทธิ์ เทพชาตรี ผู้อ านวยการโรงพยาบาลระยอง 

    

    

   /กระทรวง... 



~ ๓ ~ 
  

กระทรวงแรงงาน 
 

 

48 นายอาภร    อมตเวทย์ แรงงานจังหวัดระยอง 
49 นางเกิดศิริ เศวตมาลานนท์ สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดระยอง  
50 นายพรเทพ ศิริไพบูลย์ ประกันสังคมจังหวัดระยอง 

 51 นายสมชาย มรกตศรีวรรณ จัดหางานจังหวัดระยอง 
 52 นางดารุณี นิธิทวีกุล ผู้อ านวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 17 ระยอง 

53 นางสาวจินตนา ธนาวัชรโชค หัวหน้าศูนย์บริหารข้อมูลตลาดแรงงานภาคตะวันออก 

54 นางสุกัญญา จับบาง ผู้อ านวยการศูนย์ฟ้ืนฟูสมรรถภาพคนงาน  

   

ประจ าภาค  2 

กระทรวงพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ 
 55 นางอุทัยวรรณ พลสมัคร แทน พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์     

จังหวัดระยอง 
 56 นางศรีสุดา เถาเมืองใจ ผู้ปกครองสถานคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กระยอง 

จังหวัดระยอง 
 57 นางสาวนพพนา เจริญธรรม หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดระยอง 

58 นายสว่างพงศ์ เมธีกุล ผู้ปกครองนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง 
กระทรวงวัฒนธรรม 

 

 

59 นางศุภดี วิถีธรรมศักดิ์ วัฒนธรรมจังหวัดระยอง 
กระทรวงศึกษาธิการ 

 

 

60 สิบโทไชยยันต์ เกิดเหมาะ ศึกษาธิการจังหวัดระยอง 
 61 นางพิมพ์ใจ พานิชเจริญ แทน ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

    ประถมศึกษาระยอง เขต 1 

 62 นางชลดา เหล่าวงศา แทน ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

    ประถมศึกษาระยอง เขต 2 

63 นางกุลธิดา รัตนโกศล แทน ผู้อ านวยการสถาบัน กศน.ภาคตะวันออก 

64 นายประกอบ โพธิ์ราม แทน ผู้อ านวยการส านักงาน กศน.จังหวัดระยอง  
 65 นายแสงอรุณ บุญโญอุปถัมภ์ แทน ผู้อ านวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจ า 

จังหวัดระยอง 
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 

 

66 นายพงษ์อนันต์ จันทร์ไพร ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดระยอง   
กระทรวงการคลัง 

 

 

67 นางจินตนา รักสุจริตวงศ ์ คลังจังหวัดระยอง 
68 นายอังกูร บัวศรี ธนารักษ์พ้ืนที่ระยอง 
69 นายจรัล เทวรัตน์ สรรพสามิตพ้ืนที่ระยอง 1 

70 นายประพันธ์ รัตนดิลก ณ ภูเก็ต สรรพสามิตพ้ืนที่ระยอง 2 

     

    /71 นายถวัลย์... 



~ ๔ ~ 
  

71 นายถวัลย์ รอดจิตต์ นายด่านศุลกากรมาบตาพุด 

72 นายนพโรจน์ ศรีประเสริฐ สรรพากรพื้นที่ระยอง 
 73 นายประสิทชัย บุตรรัตนะ แทน ผู้อ านวยการส านักงาน คปภ.จังหวัดระยอง 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

 

74 นายวิวัฒน์ชัย หนูทอง แทน เกษตรและสหกรณ์จังหวัดระยอง  
75 นายสุรสิงห์ พูนเพิ่มสุขสมบัติ เกษตรจังหวัดระยอง 
76 นายไชยา บุญญานุภาพ สหกรณ์จังหวัดระยอง 
77 นายรัตนไกร ตันศรีวงษ์ ปศุสัตว์จังหวัดระยอง 
78 นายสงกรานต์ แสงจันทร์ ประมงจังหวัดระยอง 
79 นางสุกันตา ศรีก าพล ปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง 
80 นายประสานต์ พฤกษาชาติ ผู้อ านวยการโครงการชลประทานระยอง 
81 นางสาวทิพยาภา รัตนวิจิตร แทน หัวหน้าส านักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ระยอง 

 82 นางสาวสุภาพร มหันต์กิจ ผู้อ านวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ าจืดระยอง 
83 นายวาริช ตนุภัทรสรณ ์ แทน ผู้อ านวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยง 

   

สัตว์น้ าชายฝั่งระยอง 
 84 นายสมัย บุรีเทศ แทน ผู้อ านวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ

การเกษตร จังหวัดระยอง 
 85 นายพรหม ยกพล ผู้อ านวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร 

จังหวัดระยอง 
86 นายกฤษฎา เอ้ือสุวรรณ แทน ผู้อ านวยการศูนย์วิจัยพืชไร่จังหวัดระยอง 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 87 นางสาวทิพย์อาภา   ยลธรรม์ธรรม  ผู้อ านวยการส านักงานทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อมจังหวัดระยอง 

 88 นายศุภวัตร กาญจน์อดิเรกลาภ ผู้อ านวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากร 
ทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตะวันออก 

 89 นายภุชงค ์ สฤษฎีชัยกุล ผู้อ านวยการส านักงานบริหารจัดการทรัพยากรทาง
ทะเลและชายฝั่งที่ 1 

 90 นางสาวมยุรี ภิญโญศักดิ์ แทน หัวหน้าสวนพฤกษศาสต์ระยอง 
 91 นายอนุชาติ ภิญโญ แทน ผู้อ านวยการส านักจัดการทรัพยากรปุาไม้ที่ 9  
    (ชลบุรี)   

กระทรวงคมนาคม 
 

 

92 นายชาติชาย มัฆวิมาลย์ ขนส่งจังหวัดระยอง 
93 นายวินัย ปานกล่ า แทน ผู้อ านวยการแขวงทางหลวงระยอง 
94 นายมงคล ศุภนัตร์ ผู้อ านวยการแขวงทางหลวงชนบทระยอง 

     

     

    /101 นายโกเมนทร์... 



~ ๕ ~ 
  

 95 นายโกเมนทร์ วงศ์เชียงยืน แทน ผู้อ านวยการส านักงานเจ้าท่า  
ภูมิภาคสาขาระยอง 

กระทรวงพาณิชย์ 
 

 

96 นางจันทิภา ปัทมเสวี แทน พาณิชย์จังหวัดระยอง 
กระทรวงอุตสาหกรรม 

 

 

97 นายกรณ์ภัฐวีญ์   ม่วงน้อย อุตสาหกรรมจังหวัดระยอง 
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 

 

98 นางสาวหทัยรัตน์  วิสุทธิแพทย์ แทน สถิติจังหวัดระยอง 
กระทรวงพลังงาน 

 

 

99 นายวรพจน์ ทันดร พลังงานจังหวัดระยอง 
รัฐวิสาหกิจ 

  100 นางศศิพัชร์ สุวรรณพงษ์ แทน ผู้อ านวยการศูนย์การกีฬาแห่งประเทศไทย 
จังหวัดระยอง 

101 นายพินิจ ศิลาแลง แทน ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค สาขาระยอง 
102 นายบรรจง ศรีสุข ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค สาขาบ้านฉาง 
103 นายกฤษณะ ข าคง แทน ผู้จัดการการไฟฟูาส่วนภูมิภาคจังหวัดระยอง 

 104 นายสมชาย นันธิการนนท์ โทรศัพท์จังหวัดระยอง 
105 นายปัญญา ชูสกุลวงศ ์ ผู้อ านวยการการยางแห่งประเทศไทยจังหวัดระยอง 

 106 นางสาวศศินันท์ สุภาพงษ์ หัวหน้าส านักงานเคหะชุมชนระยอง 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

 107 นายอดิศักดิ์ ทองจันทร์แก้ว แทน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง 
108 นายสุธน ซื่อประเสริฐ แทน นายกเทศมนตรีนครระยอง 
109 นายนพพร ปูอมสวัสดิ์ แทน นายกเทศมนตรีเมืองบ้านฉาง  
องค์กรภาคเอกชน/สภา/อ่ืน ๆ 

 

110 นายบุญยืน เลาหวิทยะรัตน์ แทน ประธานหอการค้าจังหวัดระยอง 
 111 นายแดน ปรีชา แทน ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง 
 112 นายกนกพันธ์ ยินดีจันทร์ แทน ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดระยอง 

113 นายสุรศักดิ์ วงษ์เหม รองประธานคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดระยอง  
ผู้ไม่มาประชุม 

 
 1 ผกก. ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดระยอง  

 2 สารวัตร สถานีต ารวจทางหลวง 3 กองก ากับการ 3 กองบังคับการต ารวจทางหลวง 
 3 อัยการจังหวัดระยอง 
 4 ผู้อ านวยการส านักงานบังคับคดีจังหวัดระยอง  

 5 ผู้อ านวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดระยอง 
 6 ผู้อ านวยการศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 1 จังหวัดระยอง    
    

  /7 ผู้อ านวยการ... 
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 7 ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดระยอง  

 8 ผู้อ านวยการส านักงาน ป.ป.ช. ประจ าจังหวัดระยอง 
 9 ผู้อ านวยการส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดระยอง ติดราชการ 

10 นายสถานีวิทยุ อสมท. จังหวัดระยอง 

 

11 ผู้อ านวยการศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พ่ึงจังหวัดระยอง 
12 ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๘ (ระยอง) 

 13 ผู้อ านวยการโรงเรียนระยองปัญญานุกูล 

 14 ผู้อ านวยการสถานีพัฒนาที่ดินระยอง 
 15 ผู้อ านวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอ่าวไทยฝั่งตะวันออก (ระยอง) 
 16 ผู้อ านวยการศูนย์ปูองกันและปราบปรามประมงทะเลเขต 1 (ระยอง) 
 17 หัวหน้าส านักงานกองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกร สาขาระยอง 
 18 ผู้อ านวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรระยอง 

19 หัวหน้าอุทยานแห่งชาติเขาชะเมา-เขาวง 
 20 หัวหน้าอุทยานแห่งชาติเขาแหลมหญ้า-หมู่เกาะเสม็ด 

21 ผู้อ านวยการส านักทรัพยากรน้ าบาดาลเขต 9 ระยอง 

 

22 ผู้จัดการส านักงานจัดการน้ าเสียสาขาบ้านเพ 

 23 ผู้อ านวยการสถานีอุตุนิยมวิทยาระยอง  

 24 ผู้อ านวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ส านักงานระยอง 

 

25 ผู้อ านวยการส านักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด 

 26 หัวหน้าส านักงานเคหะชุมชนมาบตาพุด  

 27 นายกเทศมนตรีเมืองมาบตาพุด  

 28 ประธานสภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจังหวัดระยอง 

 

29 ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวดัระยอง 

 

30 ประธานอาชีวศึกษาจังหวัดระยอง 
 31 จ่าจังหวัดระยอง 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
 

 

1 นางนุจนาถ เรืองมณี หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในจังหวัดระยอง 
 2 นายจีรวัสส ์ เปรมดิษฐ์ แทน ผู้อ านวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์   

และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัดระยอง 
3 นางสาวอัฐฟูา ก้อนทอง ผู้อ านวยการกลุ่มงานอ านวยการจังหวัดระยอง 

 4 นายสุปนันท์ สังข์สุวรรณ ผู้อ านวยการกลุ่มงานศูนย์ด ารงธรรมจังหวัดระยอง 
5 นายสุนทร โภคา ปูองกันจังหวัดระยอง 

 

 

/เริ่มประชุม... 
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เริ่มประชุมเวลา 
                      เวลา 09.00 น. 

วาระก่อนการประชุม  
1. การมอบรางวัล 

- มอบโล่ และประกาศเกียรติคุณให้แก่วิสาหกิจชุมชนดีเด่น  
เกษตรกรและสถาบันเกษตรกรดีเด่นระดับจังหวัด ประจ าปี 2561 

(จ านวน 23 รางวัล)   
(ส านักงานเกษตรจังหวัดระยอง) 

วาระท่ี 1   เรื่อง  ประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ 

   1. หัวหน้าสว่นราชการย้ายมาด ารงต าแหน่งใหม่ 
       1.1   นายแพทย์ไชยสิทธิ์  เทพชาตรี 
      มาด ารงต าแหน่ง 
      ผู้อ านวยการโรงพยาบาลระยอง 
ประธาน 

2. มอบหมายท่านคลังจังหวัดระยอง เตือนเรื่องงบประมาณที่จะต้องเบิก ในวาระของ
ส านักงานคลังจังหวัด 
(ส านักงานคลังจังหวัดระยอง) 

3. เรื่องการเลือกตั้ง กระบวนเลือกตั้ง การได้มาของสมาชิกวุฒิสภาจังหวัด และ
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัด ที่ก าลังจะตามมา กฎหมายเกี่ยวกับการเลือกตั้ง กกต.
กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ จะมีสาระส าคัญที่เปลี่ยนแปลงไปจากกฎหมายเดิม      
ที่ เคยปฏิบัติ ดังนั้นถ้าผู้อ านวยการการเลือกตั้ งประจ าจังหวัดระยองท่านใหม่           
ย้ายมาบรรจุแล้วให้ท่านสรุปสาระส าคัญให้ที่ประชุมได้เข้าใจ  
(ส านักงานการเลือกตั้งประจ าจังหวัดระยอง) 

4. นโยบาย EEC นโยบายส าคัญของประเทศ และจังหวัดระยองเป็นพ้ืนที่เปูาหมาย        
1 ใน 3 จังหวัด การรับรู้ของชาวระยองเกี่ยวกับเรื่อง EEC นั้น ยังค่อนข้างน้อย       
จากสถิติของส านักงานสถิติจังหวัดระยองเก็บมา โดยเฉพาะพนักงาน เจ้าหน้าที่ของรัฐ 
รวมทั้งหน่วยงานท้องถิ่น ยังมีผู้ที่ไม่รู้เกี่ยวกับเรื่อง EEC ซึ่งเจ้าหน้าที่ของรัฐควรทราบ
เกี่ยวกับนโยบายของรัฐบาลเป็นอย่างดี ดังนั้น ให้ส่วนราชการ และหัวหน้าหน่วยงาน           
หาช่องทางในการให้ความรู้ความเข้าใจในหน่วยงาน เพ่ือให้รับรู้ถึงความส าคัญ         
ของ EEC เพ่ือจะได้ช่วยกันถ่ายทอดให้แก่ประชาชนอย่างถูกต้อง  
(หัวหน้าส่วนราชการ นายอ าเภอ ทุกอ าเภอ และหัวหน้าหน่วยงาน ทุกแห่ง) 

5. ปัญหาอุบัติเหตุ ยังไม่ลดลง ให้ท่าน ปภ. สรุปในวาระ ซึ่งเดือนที่ผ่านมาตั้งแต่ต้นเดือน
สิงหาคมถึงต้นเดือนกันยายน 2561 นั้น เหมือนสถิติจะหยุดนิ่ง แต่สัปดาห์ที่ผ่านมานี้
มีผู้เสียชีวิต ในเหตุการณ์ใหญ่ๆ ติดๆกัน เป็นจ านวนมาก โดยฝากย้ าให้ส่วนราชการ 
เริ่มต้นจากบุคคลากรในหน่วยงานของราชการที่อยู่ในภาคบังคับ ให้มีวินัย มีระเบียบ 

 

/ที่จะต้องปฏิบัติ... 
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ที่จะต้องปฏิบัติของส่วนราชการ และของหน่วยงาน เพราะฉะนั้นฝากผู้บังคับบัญชา 
ก าชับผู้ใต้บังคับบัญชา ให้ปฏิบัติตามกฎหมายกฎจราจรอย่างเคร่งครัด ซึ่งหากฝุาฝืน   
ให้พิจารณาเรื่องวินัยด้วย 

วาระท่ี ๒   เรื่อง  รับรองรายงานการประชุม 

 ครั้งที่ 8/2561 เมื่อวันพฤหัสบดีที ่30 สิงหาคม 2561 
  รายงานการประชุมได้ลงเว็บไซต์แล้ว เมื่อวันจันทร์ที ่10 กันยายน 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. 2561  
         (ส านักงานคลังจังหวัดระยอง) 
ส านักงานคลังจังหวัดระยอง 

 

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

สรุปผลการจัดเก็บรายได้จังหวัดระยอง ประจ าเดือนสิงหาคม 2561 
 

 ส.ค. 61  ส.ค. 60 จ านวน รอ้ยละ ต.ค.60-ส.ค.61 ต.ค.59-ส.ค.60 จ านวน รอ้ยละ
สรรพากรพืน้ทีร่ะยอง 10,508.48 8,854.46 1,654.02 18.68 88,982.03 78,421.72 10,560.31 13.47

สรรพสามติพืน้ที่ระยอง 1 และ 2 9,489.06 9,091.08 397.98 4.38 102,957.92 90,843.46 12,114.46 13.34

ด่านศุลกากรมาบตาพดุ 168.99 246.00 -77.01 -31.30 2,451.29 2,484.82 -33.53 -1.35

ธนารักษพ์ืน้ทีร่ะยอง 2.38 5.38 -3.00 -55.76 38.46 77.60 -39.14 -50.44

ส่วนราชการอืน่ 7.48 9.68 -2.20 -22.73 100.49 130.22 -29.73 -22.83

รวมทัง้สิ้น 20,176.39 18,206.60 1,969.79 10.82 194,530.19 171,957.82 22,572.37 13.13

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

 

ที่มา: รายงานจากส่วนราชการในจังหวัดระยองและรายงานจากระบบ GFMIS (เฉพาะรายได้ส่วนราชการอ่ืน) 

หมายเหตุ : ตัวเลขตามตารางมีการปัดเศษทศนิยม 

 

 

หน่วย : ล้านบาท 

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

การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

ตามมติ ครม. เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2560 ลงมติเห็นชอบมาตรการเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 และให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอ่ืนของรัฐถือปฏิบัติตามที่
ส 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 เร่งรัดการก่อหนี้ผูกพันรายจ่ายลงทุนรายการปีเดียวให้แล้ว
เสร็จภายในเดือนพฤษภาคม 2561 ส าหรับรายจ่ายลงทุนรายการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ ให้เร่งด าเนินการ
และก่อหนี้ผูกพัน  

เป้าหมายอัตราการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 แยกเป็นรายไตรมาส ดังนี้ 

                           

ไตรมาสที่ รายจา่ยประจ า รายจา่ยลงทนุ รายจา่ยภาพรวม
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 14 กันยายน 2561 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

เปา้หมาย สงู/(ต่ า) กว่า

จ านวนเงิน ร้อยละ
ไตรมาสที ่4 

(%) สะสม
   เปา้หมาย   

ไตรมาสที ่4 (%)
จ านวนเงิน ร้อยละ

รายจ่ายประจ า 9,092.63       7,959.85       87.54     98.36 (10.82) 76 1,132.78      12.46    

รายจ่ายลงทุน 3,906.96       2,398.83       61.40     88.00 (26.60) 72 1,508.13      38.60    

ภาพรวม 12,999.59   10,358.68   79.68   96.00 (16.32) 65 2,640.91   20.32  

ทีม่า : รายงานผลการเบิกจ่ายจากระบบ  GFMIS

หน่วย : ล้านบาท

งบประมาณ
วงเงินทีไ่ดร้ับ
การจดัสรร

เบกิจา่ย  ล าดับ  
การ

เบกิจา่ย

คงเหลอื
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/ผลการเบิกจ่าย... 
ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณจังหวัด (งบจังหวัด) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ สิ้นสุด ณ วันที่ 14 กันยายน 2561 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

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

 
 

 

 

 

 

- ผลการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปีประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561(งบประมาณปี 2557 – 2560) 
ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ สิ้นสุด ณ วันที่ 14 กันยายน 2561 

 

 

 

 

 
 
มติที่ประชุม   รับทราบ 

 

 

/4.2 สถานการณ์... 

เงินกันไว้เบกิเหลือ่มปี
ประจ าปงีบประมาณ จ านวนเงิน ร้อยละ จ านวนเงิน ร้อยละ

ปี 2560 2,993.07              1,835.55          61.33      1,157.51         38.67        

ปี 2557-2559 233.65                167.72            71.78      65.93             28.22        

รวม 3,226.72          2,003.28      62.08    1,223.44      37.92     

ทีม่า : รายงานผลการเบิกจ่ายจากระบบ  GFMIS

 วงเงินทีไ่ดร้ับการ
อนุมัติ

เบกิจา่ย คงเหลอื
หน่วย : ล้านบาท

เปา้หมาย สงู/(ต่ า) กว่า

จ านวนเงิน ร้อยละ
ไตรมาสที ่4 

(%) สะสม
   เปา้หมาย   

ไตรมาสที ่4 (%)
จ านวนเงิน ร้อยละ

รายจ่ายประจ า 79.44        63.15       79.50 98.36 (18.86) 13 16.29        20.50

รายจ่ายลงทุน 219.04      114.56      52.30 88.00 (35.70) 46 104.48      47.70

ภาพรวม 298.48    177.71   59.54 96.00 (36.46) 39 120.77   40.46

ทีม่า : รายงานผลการเบิกจ่ายจากระบบ GFMIS

หน่วย : ล้านบาท

งบจงัหวัด
 วงเงินที่
ไดร้ับการ
จดัสรร

เบกิจา่ย  ล าดับ 
การ

เบกิจา่ย

คงเหลอื

จ านวนเงิน ร้อยละ จ านวนเงิน ร้อยละ
รายจ่ายประจ า 39.05                 23.02           58.96         15 16.03          41.04       

รายจ่ายลงทุน 70.25                 18.65           26.54         8 51.60          73.46       

ภาพรวม 109.30           41.67       38.12      10 67.63       61.88     

ทีม่า : รายงานผลการเบิกจ่ายจากระบบ GFMIS

หน่วย : ล้านบาท

งบจงัหวัด
 วงเงินทีไ่ดร้ับ
การจดัสรร

เบกิจา่ย     ล าดบั     
การเบกิจา่ย

คงเหลอื



~ ๑๑ ~ 
  

   4.2  สถานการณ์น้ าในจังหวัดระยอง 
  (โครงการชลประทานระยอง) 

โครงการชลประทานระยอง 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/สรุปปริมาณ... 



~ ๑๒ ~ 
  

 
 

 
 

 
 
 
 
 

/ตารางเปรียบเทียบ... 



~ ๑๓ ~ 
  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/อ่างเก็บน้ า... 



~ ๑๔ ~ 
  

 
 

 
 

 
 
 
 
 

/อ่างเก็บน้ า... 



~ ๑๕ ~ 
  

 
 

 
 

 
 
 
 
 

/ปริมาณน้ าเทียบ... 



~ ๑๖ ~ 
  

 
 

 
 

 
 
 
 

 
/ปัญหาน้ าท่วม... 



~ ๑๗ ~ 
  

 
 

 
 

 
 
 
 
 

/จุดติดตั้ง... 



~ ๑๘ ~ 
  

 
 

 
 

 
 

มติที่ประชุม   รับทราบ 

 

/4.3 การปูองกัน... 



~ ๑๙ ~ 
  

 

    4.3  การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนจังหวัดระยอง 

  (ส านักงานปอองกันและบรรเทาสาธารภภัยจังหวัดระยอง) 
ส านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดระยอง 

 

 

 

 

 

 

/1. มาตรการสร้าง... 



~ ๒๐ ~ 
  

  1. มาตรการสร้างการรับรู้และการประชาสัมพันธ์ (ส่วนราชการระดับอ าเภอ องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น สถานศึกษา โรงพยาบาล สถานประกอบการ) 
ผลการด าเนินงาน 
มาตรการสร้างการรับรู้และการประชาสัมพันธ์   
 จัดท าปูายรณรงค,์ สปอต, แผ่นพับประชาสัมพันธ์  
 ด าเนินการใช้รถประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่ในเขตชุมชน/ตลาด/สถาน ประกอบการ/สถานศึกษาในพื้นที่ 
 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทุกแห่งในพ้ืนที่อ าเภอแกลง จัดท าปูาย ประชาสัมพันธ์ติดกระจายในพ้ืนที่ และ

ประกาศจังหวัดระยอง เรื่อง การบังคับ ใช้กฎหมายจราจรตามวาระจังหวัดระยอง "การปูองกันและลด
อุบัติเหตุทางถนน“ 

 รณรงค์/ประชาสัมพันธ์/จัดกิจกรรมในท้องถิ่น เช่น ที่ประชุมก านัน  ผู้ใหญ่บ้าน และโครงการไทยนิยมยั่งยืน 

 รณรงค์/ประชาสัมพันธ์ หน้าเสาธง/กิจกรรมเพ่ือสร้างการรับรู้  เช่น การสวมหมวกนิรภัย วินัยจราจร และ
ขยายผลไปยังผู้ปกครอง 

 ด าเนินการแจ้งขอความอนุเคราะห์พระครูพิศาลสุตากร  เจ้าคณะอ าเภอแกลง เจ้าอาวาสวัดบุนนาค  
ด าเนินการ ดังนี้ 

 1.ให้พระสงฆ์ได้เทศนาธรรม เรื่อง การปูองกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ได้แก่  
  1) เมาไม่ขับ   
  2) ไม่ขับรถเร็วเกินกฎหมายก าหนด   
  3) ไม่ขับรถย้อนศร  
  4) การสวมใส่หมวกนิรภัย   
  5) ไม่แซงในท่ีคับขัน   
  6) ไม่ฝุาฝืนสัญญาณไฟจราจร  
  7) ไม่ดัดแปลงมอเตอร์ไซค์  
  8) ไม่ใช้มือถือในขณะขับข่ี   
  9) การคาดเข็มขัดนิรภัย  
  10) พกใบขับขี่ ในวันส าคัญทางพระพุทธศาสนา และในพิธีบ าเพ็ญกุศลต่าง ๆ เพ่ือเป็นการให้สติ
เตือนใจกับประชาชน 
 2. ให้จัดกิจกรรมสมาทานศีล ฟังธรรม สวดมนต์ เจริญจิตภาวนาข้ามปี ในช่วงเทศกาลปีใหม่  และกิจกรรม
สรงน้ าพระภิกษุ สามเณร ในช่วงเทศกาล สงกรานต์ พร้อมประชาสัมพันธ์เชิญชวนพุทธศาสนิกชน ลด ละ เลิก 
อบายมุข สิ่งเสพติดทุกชนิด และอุบัติเหตุทางถนน  
  - รณรงค์/ประชาสัมพันธ์/จัดกิจกรรมในสถานประกอบการ/จัดท าปูาย ประชาสัมพันธ์หน้าหน่วยงาน
และหน้าสถานประกอบการ และประชุมชี้แจง ผู้ประกอบการ  
  - รณรงค์/ประชาสัมพันธ์/จัดกิจกรรมในสายทางตนเอง   
  - รณรงค์/ประชาสัมพันธ์/กับรถโดยสาร มอเตอร์ไซค์รับจ้าง และกลุ่ม ที่เก่ียวข้อง   
  - รณรงค์/ประชาสัมพันธ์/ให้ผู้ประกอบการรถเช่าแจ้งให้นักท่องเที่ยว ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ
ปฏิบัติตามกฎจราจร 
 
 
 

/จับแน่เริ่ม... 



~ ๒๑ ~ 
  

 

 2. มาตรการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มข้น จริงจัง (สร้างการรับรู้ กรณีมีผู้กระท าความผิดซ้ าๆ ให้พิจารณา
เพ่ิมอัตราโทษจับ ปรับแบบก้าวหน้า) (สถานีต ารวจภูธรในพื้นที่)  
ผลการด าเนินงาน 

2.1 มาตรการการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มข้น จริงจัง (สร้างการรับรู้ กรณีมีผู้ประท าความผิดซ้ า ๆ ให้พิจารณาเพ่ิม
อัตราโทษจับ ปรับ แบบก้าวหน้า (สถานีต ารวจภูธรในพื้นที่)  
   2.1.1 ด าเนินการในระยะที่ 1  
  - สถานีต ารวจภูธรในพ้ืนที่ เน้นการจับกุม 4 มาตรการ (เมาไม่ขับ , ใบขับขี่, หมวกนิรภัย, เข็มขัด
นิรภัย) โดยจัดรถประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่ แจ้งให้ประชาชน ได้ทราบจะด าเนินการบังคับใช้กฎหมายจราจร จับ ปรับ 
จริง ในทุกข้อหา ตามประกาศจังหวัดระยอง 
  - สถานีต ารวจภูธรในพื้นที่ ตรวจสอบ และจับกุมในกรณีรถขนาดใหญ่ จอดไหล่ทาง และรถขนาดใหญ่
ขับช่องทางขวา    

  2.1.2 ด าเนินการในระยะที่ 2 

  ก. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งในพ้ืนที่ ส ารวจวัสดุ อุปกรณ์ ในการปฏิบัติงานตั้งจุดตรวจ       
จัดสกัด ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานและมีปริมาณ ที่เพียงพอ หากเกินขีดความสามารถให้รายงานขอรับการสนับสนุน
เข้ามาที่ จังหวัด และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทุกแห่งได้ด าเนินการสนับสนุนอาหาร ส าหรับเจ้าหน้าที่ประจ าจุด
ตรวจในพื้นที ่
  ข. ด าเนินการตั้งจุดตรวจหลัก จุดบริการประชาชนในพ้ืนที่ จ านวน 18 จุด และด่านชุมชนในหมู่บ้าน 
จ านวน 20 จุด  เพ่ือบริการประชาชน และเฝูาระวัง ปูองกันอุบัติเหตุทางถนน  
  ค. ด าเนินการปรับปรุงจุดตรวจ จุดบริการ ช่วงเทศกาล ในเรื่อง  
   (1) ภารกิจและหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ท่ีอยู่ในจุดตรวจ  
   (2) การเปลี่ยน ที่ตั้งจุดตรวจ โดยก าหนดจุดตรวจฯ ที่มีความเหมาะสม ไม่อยู่ใกล้แยกไฟ
แดง ให้รถชะลอความเร็วก่อนถึงจุดตรวจฯ เป็นระยะ 
 
 
 

/(3) ก าหนดเพ่ิม... 



~ ๒๒ ~ 
  

   (3) ก าหนดเพ่ิมจุดตรวจ จุดบริการ ให้มากขึ้นในพ้ืนที่จุดเสี่ยง 
   (4) มีเพ่ิมจุดตรวจฯ เคลื่อนที่ 
   (5) ติดตั้งสัญญาณไฟ วับวาบที่จุดตรวจฯ  เพื่อปูองปราม 

  ง. น าข้อมูลจากการถอดบทเรียนการเกิดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561 ประกอบสถิติการเกิด
อุบัติเหตุในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2560  (จุดที่เกิดอุบัติเหตุในพ้ืนที่เล่นน้ า  หรือการจัดงานวันไหล)  น ามาพิจารณา 
เตรียมการปูองกันและลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลสงกรานต์ และเทศกบาลปีใหม่ 
  จ. สถานีต ารวจภูธรในพ้ืนที่ ด าเนินการจับ ปรับ จริง โดยการตั้งจุดตรวจ ตามถนนสายหลัก และสาย
รอง ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ เทศกาลปีใหม่ และด าเนินการอย่างต่อเนื่อง 
  2.1.3 ด าเนินการในระยะที่ 3 

  สถานีต ารวจภูธรในพ้ืนที่ด าเนินการเน้นการจับกุมใน 6 มาตรการที่เหลือ (ไม่ขับรถเร็วเกินกว่า
กฎหมายก าหนด, ไม่ขับรถย้อนศร, ไม่แซงในที่คับขัน, ไม่ฝุาฝืนสัญญาณไฟจราจร, ไม่ดัดแปลงมอเตอร์ไซค์, ไม่ใช้มือ
ถือขณะขับข่ี 

ปัญหา อุปสรรค และข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ 
 ประชาชนปฏิบัติตามกฎจราจร 
 กรณีได้ใบสั่งค่าปรับ แล้วไม่ไปจ่ายค่าปรับ 

 สถานีต ารวจภูธรในพื้นที่ขาดอุปกรณ์เครื่องวัด ระดับเสียง 

 
 3. มาตรการเสริมบังคับใช้กฎหมาย ประชาสัมพันธ์/ รณรงค์/จัดกิจกรรม เน้นหนักในพฤติกรรมเสี่ยง 
และกลุ่มเสี่ยง ดังนี้ 

(1) การส่งเสริมให้ผู้ขับขี่ยานพาหนะมีใบขับขี่ (ศปถ.อ าเภอ สถานีต ารวจภูธรในพ้ืนที่ สถานศึกษา ใน
พ้ืนที่)  

ผลการด าเนินงาน 
มาตรการเสริมบังคับใช้กฎหมาย ประชาสัมพันธ์/รณรงค์/จัดกิจกรรม เน้นหนัก ในพฤติกรรมเสี่ยงและกลุ่มเสี่ยง ดังนี้ 
 ก. การจัดการพฤติกรรมเสี่ยงสูง 7 มาตรการ (การเสียเพียงค่าปรับไม่ ท าให้ ผู้กระท าผิดเกิดการ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรม ควรมีมาตรการเพ่ิมเพ่ือให้ได้ตระหนัก และไม่กระท าผิดซ้ าอีก)  ดังนี้   

   
 
 

/(1) การส่งเสริม... 



~ ๒๓ ~ 
  

(1) การส่งเสริมให้ผู้ขับข่ียานพาหนะมีใบขับข่ี 

  - ด าเนินการรณรงค์/ประชาสัมพันธ์ ให้ผู้ขับขี่ในหน่วยงานและองค์กรต่าง ๆ ให้มีใบขับขี่รวมทั้ง
สถานศึกษา และได้ด าเนินการตามโครงการประชารัฐ เพ่ือสังคม อบรมความรู้ขับขี่ปลอดภัยจังหวัดระยอง ให้กับ
นักเรียนในสถานศึกษา จ านวน 5 แห่ง รวมทั้งสิ้น  จ านวน  200 คน 
ปัญหา อุปสรรค และข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ 

 เกิดการข้อโต้แย้งระหว่างชาวบ้านกับเจ้าหน้าที่ ต ารวจในการบังคับสวมใส่หมวกนิรภัย   
 ประชาชนขับขี่รถโดยไม่มีใบขับขี่ ขาดวินัยจราจร 

 (2) การส่งเสริมให้สวมหมวกนิรภัยให้ทุกภาคส่วน  โดยช่วยกันกระตุ้นให้เกิดการสวมหมวกนิรภัย         
ให้มากขึ้น (ศปถ.อ าเภอ สถานีต ารวจภูธรในพื้นที่ สถานศึกษาในพื้นที่) 

 - ประสานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และส่วนราชการที่เก่ียวข้อง ก าหนดให้ สถานที่ราชการ องค์กร เป็น
พ้ืนที่สวมหมวกนิรภัย และแจ้งก าชับให้ข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ในสังกัดปฏิบัติตนเป็นตัวอย่างที่ดีในการปฏิบัติ
ตามกฎหมาย เรื่องการขับขี่รถจักรยานยนต้องสวมหมวกนิรภัยทุกครั้ง  ทั้งผู้ขับขี่และผู้ซ้อนท้าย หากไม่ปฏิบัติตาม    
ถือว่าฝุาฝืนกฎหมายและให้ผู้บังคับบัญชาพิจารณาด าเนินการ ลงโทษทางวินัย 

กลุ่มจักรยานยนต์รับจ้าง 
 ประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือรถจักรยานยนต์รับจ้างทุกคัน หากผู้โดยสาร ไม่สวมหมวกฯ จะไม่ออกรถ 

รวมถึงให้จัดเตรียมหมวกนิรภัยและหมวกคลุมศีรษะ เพ่ือรองหมวกนิรภัยให้กับผู้ใช้บริการสวมใส่ขณะซ้อน
ท้าย 

 ด าเนินการประสานผู้ประกอบการจ าหน่ายรถจักรยานยนต์ในพ้ืนที่ ร่วมรณรงค์ และสนับสนุนหมวกคลุม
ศีรษะและหมวกนิรภัยให้กับผู้ใช้รถจักรยานยานยนต์  และประชาสัมพันธ์/รณรงค์/จัดกิจกรรมเกี่ยวกับการ
สวมหมวกนิรภัยไปยังกลุ่มผู้ใช้ รถจักรยานยานยนต์ในหน่วยงาน/สถาบันการศึกษา/สถานประกอบการ        
/ชุมชน 

ปัญหา อุปสรรค และข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ 
 การดื่มสุราแล้วขับข่ียานพาหนะ 

 (3) มอเตอร์ไซด์ไม่ปลอดภัย เช่น รถจักรยานยนต์พ่วงข้าง โดยให้องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นส ารวจการ
ขึ้นทะเบียน และประชาสัมพันธ์ท าความเข้าใจ ตักเตือน ปรับปรุงสภาพและปฏิบัติตามกฎจราจร สวมใส่หมวกนิรภัย 
ใบขับข่ี ต่อภาษี ต่อ พ.ร.บ.จ ากัดรถ แต่งตั้งคณะท างานมาพิจารณาแล้วน าเสนอที่ประชุม ศปถ.จังหวัดพิจารณาต่อไป 
ปัญหา อุปสรรค และข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ 
 ไม่มีการจดัระเบียบเกี่ยวกับรถจักรยานยนต์  พ่วงข้าง 
 รถจักรยานยนต์พ่วงข้างมีสภาพไม่ปลอดภัย 

 ส ารวจรถจักรยานยนต์พ่วงข้างท้ังหมด แล้วเสนอ ให้ส านักงานขนส่งพิจารณาออกทะเบียน 

 กวดขัน จับกุม กรณีท าผิดกฎหมายจราจร 

(4) พฤติกรรมดื่มแล้วขับ (ศปถ.อ าเภอ สถานี ต ารวจภูธรในพื้นที่)  
ผลการด าเนินงาน 
(4) พฤติกรรมดื่มแล้วขับ 
  (4.1) การควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และการควบคุมการจ าหน่ายสุรา  เช่น บริเวณใกล้สถานศึกษา 
โดยด าเนินการร่วมกับส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ ในการออกตรวจร้านจ าหน่ายสุราในพ้ืนที่   
   

/(4.2) การคุม... 



~ ๒๔ ~ 
  

  (4.2) การคุมประพฤติผู้กระท าผิดจากอุบัติเหตุทางถนนให้ท ากิจกรรมบริการ สังคมใน รพ.ระยอง 
รวมถึงกรณีมีผู้กระท าความผิดซ้ า ๆ ให้พิจารณาเพ่ิมอัตราโทษ แบบก้าวหน้า  
  (4.3) ให้สถานีต ารวจภูธรในพื้นที่ ประสานโรงพยาบาลในพ้ืนที่ ให้มีการ ตรวจวัดแอลกอฮอล์ในเลือด
กับผู้บาดเจ็บและผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนทุกราย 
ปัญหา อุปสรรค และข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ 

 การดื่มสุราแล้วขับข่ียานพาหนะ 
(5) ขับรถเร็วเกินกว่ากฎหมายก าหนด (ศปถ.อ าเภอ สถานีต ารวจภูธรในพื้นที่) 

ผลการด าเนินงาน 
(5) ขับรถเร็วเกินกว่ากฎหมายก าหนด เช่น 
  - การก ากับ ดูแล ประชาสัมพันธ์ ให้รถของสถานประกอบการจ ากัดความเร็ว   
  - ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควบคุมความเร็วของรถโดยสารสาธารณะ และรถขนาดใหญ่ด้วย GPS   
  - กล้องตรวจจับความเร็ว และการปูองปราม   
  - ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องก าหนดเขตจ ากัดความเร็วในเขตพื้นท่ีชุมชน  

ปัญหา อุปสรรค และข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ 

 การขับรถเร็วเกินกว่ากฎหมายก าหนด 

(6) ตัดหน้ากระช้ันชิด (ศปถ.อ าเภอ สถานี ต ารวจภูธรในพื้นที่)  
ผลการด าเนินงาน 
 (6) ตัดหน้ากระชั้นชิด  คือ รถที่ออกจากถนนสายรองมาเจอถนนสายหลักเพ่ือจะกลับรถ (มีจุดกลับรถ      
อยู่ใกล้) ท าให้รถที่ออกจากถนนสายรองตัดกระแสรถ  ที่วิ่งมาจากถนนสายหลักที่ขับมาด้วยความเร็วสูงมีประเด็น     
ในการพิจารณา เช่น การพิจารณาปิด/ย้ายจุดกลับรถ, การปิดจุดกลับรถชั่วคราวช่วงเทศกาล 

 (7) แซงรถผิดกฎหมาย (ศปถ.อ าเภอ  สถานี ต ารวจภูธรในพื้นที่) 
ผลการด าเนินงาน 
(7) แซงรถผิดกฎหมาย เช่น แซงรถที่รอตรงจุดรอกลับรถทางซ้าย ขับรถทับ เกาะสี ขับรถย้อนศร ขับรถกินเลน        
ไปในช่องทางของผู้อื่น 

  - ให้สถานีต ารวจภูธรในพื้นที่ด าเนินการกวดขัน บังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวด 
ปัญหา อุปสรรค และข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ 

  เพ่ิมด่านชุมชนในพื้นท่ีหมู่บ้าน ต าบลให้มากข้ึน โดยเน้นตามจุดเสี่ยงที่เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง  
(8) การตั้งด่านชุมชน (ศปถ.อ าเภอ)  

ผลการด าเนินงาน 
(8) การตั้งด่านชุมชน  

  - ด าเนินการให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน เจ้าหน้าที่ต ารวจ อปพร.  อาสาจราจร  
จิตอาสา  ชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน ตั้งจุดตรวจ  จุดบริการ (ด่านชุ มชน) เพ่ือลด ปูองกันและปูองปราม
พฤติกรรมเสี่ยง เช่น เมื่อเห็นคนเมา/คนไม่สวมหมวก/ขับรถเร็วผ่านด่านให้คอยตรวจสอบ/ยึด/หน่วงคน โดยเน้น
ในช่วงเทศกาลปีใหม่และสงกรานต์  
 
 
 
 

/4. การจัดท า... 
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  4. การจัดท ามาตรการองค์กร (วัฒนธรรมความปลอดภัย ของบุคลากรในหน่วยและผู้มา           
รับบริการ)ให้เกิดขึ้น(ทุกส่วนราชการ/ทุกหน่วยงาน)  
 - การจัดท ามาตรการองค์การ (วัฒนธรรมความปลอดภัยของบุคลากร  ในหน่วยและผู้มารับบริการ)        
ให้เกิดข้ึนอย่างจริงจัง 
 - ให้หน่วยงานภาครัฐ  รัฐวิสาหกิจ และเอกชน ทุกหน่วย จัดท ามาตรการ องค์กร รณรงค์ ประชาสัมพันธ์ 
ติดตั้งปูายประชาสัมพันธ์ติดกระจายในพ้ืนที่ รวมทั้งการชี้แจงในการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ที่ประชุมก านัน 
ผู้ใหญ่บ้าน และโครงการไทยนิยม 

 - ให้สถาบันการศึกษาทุกแห่ง  รณรงค์ประชาสัมพันธ์ นักเรียน  นักศึกษา เพ่ือให้ตระหนักถึงการปูองกัน
และลดอุบัติเหตุทางถนน 

 - ให้สถานประกอบการ ด าเนินการรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ให้กับลูกจ้าง ในการปฏิบัติตามกฎจราจร        
การสวมหมวกนิรภัย  เป็นต้น 

 - ให้ภาครัฐ/ภาคเอกชน/สถาบันการศึกษา/สถานประกอบการ มีคณะท างาน เพ่ือส ารวจข้อมูลและความ
คิดเห็นแล้วก าหนดมาตรการที่มีความเหมาะสม ท าได้จริง พร้อมมีตัวชี้วัด ควบคู่ไปกับการก าหนดแรงจูงใจในเชิงบวก
และเชิงลบ เช่น  การจัดประกวด  การเพ่ิม-ตัดโบนัส, การลงโทษทางวินัย หากพบการกระท าความผิด ทั้งนี้ 
ผู้บังคับบัญชาต้องร่วมรับผิดชอบในเรื่องดังกล่าวด้วย 

 - รวบรวมผลการจัดท ามาตรการองค์กรของหน่วยงานต่าง ๆ  

  5. การด าเนินการเกี่ยวกับแรงงานต่างด้าว (ศปถ.อ าเภอ สถานประกอบการ)  
 - การด าเนินการเก่ียวกับแรงงานต่างด้าว 
 - แจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประชาสัมพันธ์ สถานประกอบการ            
ที่มีลูกจ้างเป็นแรงงานต่างด้าวให้ปฏิบัติตามกฎหมายจราจร อย่างเคร่งครัด เช่น การควบคุมการใช้รถจักรยานยนต์
ของแรงงานต่างด้าว การสวมหมวกนิรภัย  
ปัญหา อุปสรรค และข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ 
 แรงงานต่างด้าวไม่ปฏิบัติตามกฎหมายจราจร 
 แรงงานต่างด้าวประสบอุบัติเหตุทางถนนบ่อยครั้ง เนื่องจากขับขี่รถจักรยานยนต์ย้อนศร  และไม่สวมหมวก

นิรภัย 

6. การแก้ไขปัญหาจุดเสี่ยงในแต่ละอ าเภอ (ศปถ.อ าเภอ) 
 - การแก้ไขปัญหาจุดเสี่ยงในแต่ละอ าเภอ 
 - ด าเนินการให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบ จุดเสี่ยง  จุดอันตราย      
จุดที่เกิดเหตุบ่อยครั้ง และจุดที่เกิดอุบัติเหตุใหญ่ เพ่ือด าเนิน การปรับปรุงแก้ไข  จัดท าปูายบอกเส้นทาง ปูายเตือน 
และปูายสัญญาณไฟจราจร รวมทั้งก าหนดแนวทางในการแก้ไขปัญหา โดยเฉพาะทางแยกทางร่วมให้มี ความปลอดภัย
ในการสัญจร เช่น จัดท าคลื่นระนาดบนผิวถนนเพ่ือชะลอความเร็ว ของรถ จัดเจ้าหน้าที่หรืออาสาสมัครในการ         
เฝูาระวัง จัดเตรียม จุดพักรถ จุดบริการ ต่าง ๆ และปรับปรุงจุดยูเทิร์นเพื่ออ านวยความสะดวกให้กับประชาชน  
ปัญหา อุปสรรค และข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ 

 กรณีตู้สัญญาณไฟบริเวณแยกไฟแดงกระแสบน ต.กระแสบน  เจ้าหน้าที่ต ารวจไม่มีกุญแจตู้และวิธี ในการ
ปรับตั้งไฟสัญญาณจราจรในกรณีท่ีเกิด ปัญหารถติดหรือการระบายรถ 

 กรณีแสงไฟส่องสว่างบริเวณถนนสาย 344 บ้านบึง - แกลง บริษัท คูโบต้าระยอง จ ากัด ไฟส่องสว่างเสีย
บ่อย สาเหตุเกิดจากระบบสายไฟ ทั้งนี้ ระบบสายไฟได้วางในชั้นดิน 

 
/7. การด าเนิน... 
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  7. การด าเนินงานและประเมินการป้องกันการบาดเจ็บ จากอุบัติเหตุทางถนนระดับอ าเภอ (District 
Road Traffic Injury : D-RTI) (สาธารณสุขอ าเภอ โรงพยาบาล)  
  - การด าเนินงานและการประเมินการปูองกันการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ  ทางถนนระดับอ าเภอ (District 
Road Traffic Injury : D-RTI) 
 - รวบรวมผลการปฏิบัติงานฯ ในช่วงเทศกาล รายงาน ศปถ.จังหวัด 

 - จัดท าโครงการประกวดการปูองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนดีเด่นเพ่ือมอบโล่/ รางวัลให้กับหน่วยงาน     
ที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น เพ่ือเป็นขวัญก าลังใจ ให้กับผู้ปฏิบัติหน้าที่  
ปัญหา อุปสรรค และข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ 

 เกิดการบาดเจ็บและเสียชีวิตลดลง 

 8. การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนช่วยแจ้งจุดเสี่ยง พฤติกรรมเสี่ยง ภาพจากกล้องหน้ารถ หรือ           
สิ่งที่อาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุทางถนนผ่านระบบโซเชียล แล้วรวบรวมส่งให้กับส่วนราชการที่เกี่ยวข้องด าเนินการ
แกไ้ข (แจ้งและรายงานตามช่องทางที่ก าหนด) (ทุกส่วนราชการ/ทุกหน่วยงาน)  
 - การประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชนช่วยแจ้งจุดเสี่ยงในพ้ืนที่ พฤติกรรมเสี่ยง ภาพจากกล้องหน้ารถ หรือ      
สิ่งที่อาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุทางถนนผ่านทางระบบ โซเซียล แล้วรวบรวมส่งให้กับส่วนราชการที่เกี่ยวข้องด าเนินการ
แก้ไข  
ปัญหา อุปสรรค และข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ 
 หนว่ยงานได้มีการปฏิบัติตามข้อสั่งการแล้ว 

 
รายงานการเกิดอุบัติเหตุใหญ่ 
1. พ้ืนที่อ าเภอนิคมพัฒนา 

 

 

 

 

 

 

/เมื่อวันที่ 8... 



~ ๒๗ ~ 
  

 

 

 

 

 

 

 

/สาเหตุ... 



~ ๒๘ ~ 
  

 

 

2. พ้ืนที่อ าเภอปลวกแดง 

 

ข้อมูลการเกิดอุบัติเหตุ 
วันที่เกิดเหตุ     12  ก.ย. 2561    เวลาประมาณ      13:20 น.  
สถานที่เกดิเหตุ     ถนนสาย 3245  บริเวณใกล้สะพานวังแขยง ม.5     
                          ต.ปลวกแดง  อ.ปลวกแดง จ.ระยอง    
รถบรรทุกพ่วง        รถบรรทุกพ่วงหมายเลขทะเบียน 87-5682     
                          นครราชสีมา ทะเบียนหาง 87-5682นครราชสีมา  
ผู้เสียชีวิต         นายเสวียน รวยดี(3302200270277)อายุ 58ปี(ผู้ขับ)              
   และนางแสวง รวยดี (3301500287735)อายุ 50 ปี (ผู้โดยสาร)  
ภูมิล าเนา         อ.หนองบุนนาก จ.นครราชสีมา 

รถพ่วงบรรทุกรถแบ็คโฮ   หมายเลขทะเบียน 52-5211 กทม. ทะเบียนหาง 94-8606 กทม. 
 
 
 
 

/ผู้ได้รับบาด...       



~ ๒๙ ~ 
  

ผู้ได้รับบาดเจ็บ               นายวินิจ ดีนัก(3470400269261)(ผู้ขับ)              
                               นางพรทิพย์ ดีนัก (5470400021916)และ 

   นายฤทธิ์ชัย ไฮวัง (1470900061931)(ผู้โดยสาร) ทั้ง 3 คนได้รับบาดเจ็บเล็กน้อย  
   และจากการ ตรวจเปุาแอลกฮอล์ไม่พบค่าแอลกอฮอล์แต่อย่างใด 

พฤติการณ์..(จากการสอบถามนาย วินิจฯ และผู้เห็นเหตุการณ์) 
  รถพ่วงซึ่งขับขี่โดยนายเสวียนฯ ขับขี่จากแยกเขาน้อยมาทางวังแขยงถึงที่เกิดเหตุ รถพ่วงบรรทุก       
รถแบ็คโฮ ขับขี่โดย นาย วินิจฯ ออกจากซอยและก าลังกลับรถอยู่บนถนน 3245  ท าให้รถพ่วงที่นาย เสวียนฯ ขับขี่
มาเบรกไม่อยู่และชนกับรถพ่วงที่ก าลังกลับรถ เป็นเห็นให้เสียชีวิต 

 
วิเคราะห์หาสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุ/แนวทางแก้ไขของศปถ.อ.ปลวกแดง 

 สาเหตุ 
 1.เกิดจากพฤติกรรมของผู้ขับขี่ท่ีขับรถโดยประมาท 

 2.รถพ่วงบรรทุกรถแบ็คโฮ ออกจากซอยตัดหน้ากะทันหัน ท าให้รถบรรทุกท่ีมาทางตรงด้วยความเร็วเบรกไม่อยู่ 
 3.การตรวจสอบข้อมูลทะเบียนรถของรถทั้ง 2 คัน สนง.ขนส่งระยอง ได้ตรวจสอบแล้วพบว่า รถทั้ง 2 คัน 
ได้ต่อทะเบียนและภาษีถูกต้อง ยกเว้นทะเบียนหาง 94-8606 กทม. ไม่ได้ด าเนินการต่อภาษี 

 แนวทางการแก้ไขในระยะสั้น  
 1.มอบหมาย อบต.ปลวกแดง ติดตั้งสัญญาณไฟกระพริบเพื่อชะลอความเร็วในบริเวณดังกล่าว 

 2.มอบหมาย อบต.ปลวกแดง จัดท าปูายแจ้งเตือนในบริเวณดังกล่าว ว่าเป็นจุดที่เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง  
 แนวทางการแก้ไขในระยะยาว 

 1.ประสานแขวงทางหลวงระยองด าเนินการจัดท าเกาะกลางถนนบริเวณที่เกิดเหตุ (เดิมถนนเส้นดังกล่าวมี
เกาะกลางถนนแต่เป็นเกาะสีที่ตีเส้นบนผิวถนน) 
 2.ด าเนินการจัดท าลูกคลื่นชะลอความเร็วในบริเวณดังกล่าว โดยมอบหมายให้อบต.ปลวกแดง ด าเนินการ
จัดท าประชาคมและรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่ก่อนด าเนินการ 

 3.เนื่องจากถนนหมายเลข 3245 ปลวกแดง-เขาน้อย บริเวณแยกโรงกระทะมีอุบัติเหตุบ่อยครั้ง ก่อให้เกิด
ความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินของราษฎร ซึ่งสาเหตุอาจเกิดจากสภาพถนนบริเวณดังกล่าวมีสภาพเป็นทางแยก
และรถยนต์ใช้ความเร็วสูงในการขับขี่ อ าเภอได้ประสานแขวงทางหลวงระยอง เพ่ือหามาตรการปูองกั นและแก้ไข
ปัญหาในพื้นที่แล้ว 
 
 

/การแก้ไขด้าน... 



~ ๓๐ ~ 
  

การแก้ไขด้านวิศวกรรมจราจร 
 มอบหมายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อบต.ปลวกแดง) 

 1.ติดตั้งสัญญาณไฟกระพริบเพื่อชะลอความเร็ว  
 2.จัดท าปูายแจ้งเตือน จุดเกิดอันตรายบ่อยครั้ง 
 3.ด าเนินการจัดท าลูกคลื่นชะลอความเร็วในบริเวณดังกล่าว โดยมอบหมายให้อบต.ปลวกแดง ด าเนินการ
จัดท าประชาคมและรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่ก่อนด าเนินการ 

 ประสานแขวงทางหลวงระยอง ด าเนินการ 
 1. จัดท าเกาะกลางถนนบริเวณ ที่เกิดเหตุ (เดิมถนนเส้นดังกล่าวมีเกาะกลางถนนแต่เป็นเกาะสีที่ตีเส้นบนผิวถนน) 
 2. เนื่องจากถนนหมายเลข 3245 ปลวกแดง-เขาน้อย บริเวณแยก โรงกระทะ มีอุบัติเหตุบ่อยครั้ง 
ก่อให้เกิดความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินของราษฎร ซึ่งสาเหตุอาจเกิดจากสภาพถนนบริเวณดังกล่าวมีสภาพเป็น
ทางแยกและรถยนต์ใช้ความเร็วสูงในการขับขี่ อ าเภอได้ประสานแขวงทางหลวงระยอง เพ่ือหามาตรการปูองกันและ
แก้ไขปัญหาในพ้ืนที่แล้ว 

 ความเห็นของผู้แทนขนส่งระยอง 
- สนง.ขนส่งระยอง ได้ด าเนินคดีกับผู้ขับข่ีรถบรรทุก ทะเบียนตัวหาง 94-8606 กทม.ที่ไม่ด าเนินการต่อภาษี  
- ตัวหางของรถทั้ง 2 คัน  ไม่มีการติดตั้งสัญญาณเตือนที่ท้ายรถ  
- รถบรรทุกที่เกิดอุบัติเหตุทางขนส่งเรียกว่าเป็นรถบรรทุกส่วนบุคคล ยังไม่มีการติดตั้ง GPS ติดตามรถ ซึ่งใน
ปี 2562 สนง.ขนส่ง จะด าเนินการติดตั้งในรถบรรทุกทุกประเภท ซึ่งขนส่งมีศูนย์ข้อมูล GPS หากหน่วยงาน
ใดต้องการข้อมูลการขับข่ีว่าใช้ความเร็วเกินก าหนดหรือไม่สามารถขอข้อมูลได้  
- ถ้าพิจารภาแล้วว่า จุดนี้เป็นจุดเสี่ยง ควรท าเกาะกลาง  ให้ประสานแขวงฯเนื่องจากเป็นทางขึ้นเนินลงเนิน 
หรือถ้าไม่ได้รับงบประมาภ ก็ให้ด าเนินการติดตั้งรัมเบอร์สติก/  ติดตั้งปอายจ ากัดความเร็วที่วิ่งบนถนนเส้นนี้ 
- เสนอ ปภ.รย. ให้เชิญผู้แทนจาก บ.กลาง (รถจยย.) บ.วิริยะประกันภัย (รถยนต์)เพราะดูแลเรื่องประกันภัย 
สินไหมทดแทน เชิญสาธารภสุข (ข้อมูลผู้บาดเจ็บ)    เข้าร่วมประชุมทุกครั้ง   
3.พ้ืนที่อ าเภอบ้านฉาง 
 

 

 

 

 

/สถานที่เกิด... 



~ ๓๑ ~ 
  

 

ระเบียบวาระการประชุม 
คณะกรรมการความปลอดภัยทางถนนอ าเภอบ้านฉาง 

ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ 

วันอังคารที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. 
ณ ห้องประชุมชั้น ๒ ที่ว่าการอ าเภอบ้านฉาง 

........................................................ 
ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่อง  ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

      เมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๖.๒๐ น. เกิดอุบัติเหตุรถชนกันระหว่างรถจักรยานยนต์กับรถยนต์กระบะ 
บริเวณถนนสายสระแก้ว – วัดสมบูรณ์วนาราม หน้าบริษัท NIEDAX (THAILAND) LTD. หมู่ ๖ ต าบลส านักท้อน 
อ าเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง ท าให้มีผู้เสียชีวิตทั้งสิ้นจ านวน ๓ ราย    
ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว (ไม่มี) 
มติที่ประชุม...........................................................................................  
ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องเพื่อพิจารณา 
 - วิเคราะห์สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุในพื้นที่อ าเภอบ้านฉาง เพ่ือหาแนวทางการปูองกันแก้ไขตามนโยบายของจังหวัด
ระยอง  
 (เกิดจาก คน สภาพพ้ืนที่ ภูมิทัศน์ หรือเหตุอ่ืน ๆ) 
- สถานีต ารวจภูธรบ้านฉาง 
.................................................................. 
- นายกเทศมนตรีต าบลส านักท้อน 

.................................................................. 
สาธารณสุขอ าเภอบ้านฉาง 
.................................................................. 
แขวงการทางอ าเภอบ้านฉาง 
..................................................................หน่วยงานอื่น ๆ 

ระเบียบวาระท่ี ๔  

เรื่องอ่ืน ๆ......................................................... 
 
 

/4.พ้ืนทีอ่ าเภอ... 



~ ๓๒ ~ 
  

 
4.พ้ืนที่อ าเภอวังจันทร์ 

 

 

ข้อมูลการเกิดอุบัติเหตุ 
วันที่เกิดเหตุ         22 ก.ย. 2561  เวลาประมาณ  10:30 น.  
สถานที่เกิดเหตุ      ถนนสาย 344 บ้านบึง-แกลง หมู่ที่ 2 หลัก กม.78 
   ต าบลชุมแสง  อ าเภอวังจันทร์  จังหวัดระยอง    
รถแวน        รถแวน หมายเลขทะเบียน 9498 กรุงเทพมหานคร     
   จากการเกิดอุบัติเหตุดังกล่าวท าให้มีผู้เสียชีวิต จ านวน 3 ราย  
   และผู้บาดเจ็บ จ านวน 1 ราย  ดังนี้.-      

   1 นายนพ มงคลธง อายุ 58 ปี คนขับรถ เสียชีวิตภายในรถ 

   2 นางจุรีย์ สันทัด อายุ 57 ปี ผู้โดยสาร เสียชวีิตภายในรถ 

   3 ด.ช.ธนกฤต ชุมแสงหิรัญ อายุ 6 ปี ผู้โดยสาร เสียชีวิตภายในรถ 

   4 นางจงรักษ์ มงคลธง อายุ 54 ปี ผู้โดยสาร บาดเจ็บหมดสติ               
   ซึ่งทั้งหมดมีภูมิล าเนาจังหวัดจันทบุรี 
พฤติการณ์..(จากการสอบถามญาติที่ขับตามกันมา) 
  รถคันดังกล่าว ซึ่งขับขี่โดยนายนพ มงคลธง ขับขี่จากกรุงเทพมหานคร มุ่งหน้าสู่จังหวัดจันทบุรี เพ่ือ
กลับบ้าน  โดยรถคันดังกล่าวมุ่งมาด้วยความเร็ว ประกอบกับบริเวณดังกล่าวมีฝนตกหนัก และมีการปรับปรุงซ่อมถนน 
เมื่อถึงจุดเกิดเหตุมีแท่นปูนวางเพ่ือบังคับเลนท าให้ผู้ขับขี่มาด้วยความเร็วไม่สามารถบังคับรถได้ จึงเสียหลักตกลงร่อง
กลางสะพาน ประกอบกับญาติได้ให้การณ์ว่าผู้ขับขี่นั้นไม่ช านาญเส้นทาง จึงเกิดเหตุดังกล่าว 
 
 
 
 
 
 
 

/วิเคราะห์หา.... 



~ ๓๓ ~ 
  

 
 

วิเคราะห์หาสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุ/แนวทางแก้ไขของศปถ.อ.วังจันทร์ 
สาเหตุ 
 1. เกิดจากพฤติกรรมของผู้ขับขี่ที่ขับรถโดยประมาท 

              และไม่ช านาญเส้นทาง 
 2. รถท่ีบรรทุกผู้โดยสารใช้ความเร็วจนไม่สามารถควบคุมรถได้ 
 3. สภาพอากาศมีฝนตกหนัก 

 4. สภาพถนนมีการปรับปรุงซ่อมแซมพ้ืนผิว และมีสิ่งกีดขวาง 
 5. การตรวจสอบข้อมูลทะเบียนรถพบว่า ได้ต่อทะเบียนและภาษีถูกต้อง 
แนวทางการแก้ไขในระยะสั้น  
 1. มอบหมาย อบต.ชุมแสง และหมวดทางหลวงวังจันทร์ ติดตั้งสัญญาณไฟกระพริบเพ่ือชะลอความเร็วใน
บริเวณดังกล่าว 

 2. มอบหมาย อบต.ชุมแสง และหมวดทางหลวงวังจันทร์จัดท าปูายแจ้งเตือนในบริเวณดังกล่าว ว่าเป็นจุดที่
เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง  
แนวทางการแก้ไขในระยะยาว 
 1. ประสานหมวดทางหลวงวังจันทร์แจ้งประสานกับผู้รับเหมาก่อสร้างด าเนินการติดตั้งสัญญานไฟกระพริบ
ให้มากขึ้น 

 2. ด าเนินการติดตั้งปูายชะลอความเร็วในบริเวณดังกล่าว โดยมอบหมายให้อบต.ชุมแสง ด าเนินการ 

 3. เนื่องจากถนนหมายเลข 344 บ้านบึง-แกลง อยู่ระหว่างการปรับปรุงตลอดทั้งเส้น และมีอุบัติเหตุ
บ่อยครั้ง อ าเภอได้ประสานหมวดทางหลวงระยอง เพ่ือหามาตรการปูองกันและแก้ไขปัญหาในพ้ืนที่แล้ว 

  สรุปการเกิดอุบัติเหตุ จากสถิติผู้เสียชีวิต เป็นคนระยอง 50% คนนอกพ้ืนที่ที่มาท างานในจังหวัด
ระยอง นักท่องเที่ยว และแรงงานต่างด้าว 50%  

 

 

 

 

/เนื่องจากจังหวัด... 



~ ๓๔ ~ 
  

  เนื่องจากจังหวัดระยองเกิดอุบัติเหตุใหญ่บ่อยครั้ง ส านักงานปูองกันฯ ร่วมกับผู้บังคับการต ารวจภูธร 
ตัวแทนขนส่งจังหวัด ไปร่วมท าบุญถวายสังฆทานกับท่านเจ้าคณะจังหวัด ที่วัดเนินพระ โดยท่านเจ้าคณะจังหวัดให้เอา
รายชื่อผู้เสียชีวิตในอุบัติเหตุไปให้ท่าน เพ่ือให้คณะสงฆ์ได้มีส่วนร่วมในการลดอุบัติเหตุบ้าง และขอความร่วมมือจาก
ผู้อ านวยการส านักพระพุทธศาสนาฯ ได้แจ้งวัดทุกวัด นายอ าเภอ ทุกอ าเภอ ในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุให้มีการท าบุญอุทิศ
ส่วนกุศลให้กับสัมภเวสีที่เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน อาจจะท าให้การเกิดอุบัติเหตุลดลงบ้าง เพ่ือให้เกิดขวัญก าลังใจ 

ประธาน  ให้ท าบริเวณที่เกิดอุบัติเหตุบ่อยๆ โดยให้ดูจากสถิติการเกิดอุบัติเหตุจากส านักงานปูองกันฯ ที่เกิดขึ้น
บ่อยๆ และท่ีท าให้มีผู้เสียชีวิตตั้งแต่ 5 ศพขึ้นไป  
มติที่ประชุม   รับทราบ 

ประธาน   ให้แขวงทางหลวงระยอง สรุปเรื่องร้องเรียนทั้งหมด และให้มีการประชุมเพ่ือแก้ไขปัญหาทุกเดือน  
   เชิญเจ้าของโครงการ ผู้แทนบริษัทรับเหมา และทุกส่วนที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมด้วย  
   (ส านักงานแขวงทางหลวงระยอง) 
   ปัญหาทางหลวงหมายเลข 36 ให้ผู้ก ากับ หรือผู้แทนที่รับผิดชอบ สรุปการปัญหา การปรับปรุงทาง
หลวงหมายเลข 36 และเชิญร่วมประชุมในสัปดาห์หน้าด้วย 
   (สถานีต ารวจผู้รับผิดชอบ) 
มติที่ประชุม   รับทราบ 

เพิ่ม     4.4 ขอผ่อนผันมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันที่ 8 กรกฎาคม 2523 ในกรณี   
          จังหวัดอุตรดิตถ์ขอใช้พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าน้ าปาด เพื่อก่อสร้าง 
          ตลาดการค้าชายแดน ณ ช่องภูดู่ ท้องที่จังหวัดอุตรดิตถ์ 
          (ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดระยอง) 
ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดระยอง 

 การขอผ่อนผันมติคณะรัฐมนตรี วันที่ 8 กรกฎาคม 2523 ในกรณีที่ปรากฏว่ายังมีส่วนราชการใด           
เข้าท าประโยชน์ในพ้ืนที่ปุาไม้ก่อนได้รับอนุญาต“ขอให้ท าการตรวจสอบ และสรุปผลตามแบบที่ก าหนด            
ส่งให้ส านักงานทสจ.ระยอง ภายในวันที่ 12 ตุลาคม 2561” เพ่ือจะรวบรวมให้กรมปุาไม้รับทราบ และทางกรม   
ปุาไม้จะพิจารณาขออนุญาต ต่อไป แต่ถ้าหน่วยงานที่มีการท าประโยชน์ในพ้ืนที่ปุาไม้ แล้วไม่ส่งแบบตรวจสอบ        
ให้ส านักงานทรัพยากรฯ ภายในวันดังกล่าว หน่วยงานนั้นจะต้องยื่นขออนุญาตผ่านมติคณะรัฐมนตรีเอง และชี้แจง
เหตุผลความจ าเป็น โดยมีการผ่อนผันถึง 2 ครั้งแล้ว แต่ไม่มีหน่วยงานใดแจ้งมาทางกรมปุาไม้ ถือว่าละเลย กระทั่ง
เดือนกันยายน 2561 นี้ ยังไม่มีหน่วยงานใด ส่งให้ส านักงานทรัพยากรฯ เลย 

ประธาน ให้ทางอ าเภอ ยุทธศาสตร์จังหวัด ส่วนราชการ ตรวจสอบพ้ืนที่ และส่งแบบรายงานให้ส านักงาน
ทรัพยากรฯ ภายในก าหนดด้วย  
 
   
 
 
 
 
 

/ตารางสรุปผล... 



~ ๓๕ ~ 
  

 

มติที่ประชุม  :  รับทราบ 

เรื่อง เพื่อทราบโดยเอกสาร 
          4.5    การแก้ไขปัญหาสาธารณสุขที่ส าคัญของจังหวัดระยอง 
                                    (ส านักงานสาธารภสุขจังหวัดระยอง)  
    4.6    โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE 
     ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี จังหวัดระยอง 
                                     (ส านักงานสาธารภสุขจังหวัดระยอง)  
    4.7     สถานการณ์ด้านแรงงาน 
                    (ส านักงานแรงงานจังหวัดระยอง) 
    4.8 ภาพรวมเศรษฐกิจการคลังจังหวัดระยอง 
     (ส านักงานคลังจังหวัดระยอง) 
   4.9   ข้อมูลเศรษฐกิจการค้าจังหวัดระยอง เดือนสิงหาคม  2561 
    ข้อมูลดัชนีราคาผู้บริโภคจังหวัดระยอง เดือนสิงหาคม 2561 

                       (ส านักงานพาภิชย์จังหวัดระยอง) 
    4.10 งานมหาบุญจุลกฐิน ถิ่นเมืองระยอง ประจ าปี 2561 (ครั้งท่ี 6) 
     (ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดระยอง) 
    4.11 ผลการด าเนินงานการให้บรกิารของศูนย์ด ารงธรรมจังหวัดระยอง 

                    (ส านักงานจังหวัดระยอง) 
 
 

/4.12 ประชุมกรม... 



~ ๓๖ ~ 
  

   4.12  ประชุมกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ นายอ าเภอ และหัวหน้าหน่วยงาน 
    ประจ าจังหวัดระยอง ครั้งที่ 10/2561 ในวันจันทร์ที ่29 ตุลาคม 2561  
                                       ณ ห้องประชุมภักดีศรีสงคราม (มุขหลัง) ศาลากลางจังหวัดระยอง  
                                   (ส านักงานจังหวัดระยอง) 
มติที่ประชุม  :  รับทราบ  

     4.13  พิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว    
     วันอังคารที่ 23 ตุลาคม 2561 ณ หอประชุมศูนย์ราชการจังหวัดระยอง  
     อ าเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 
     (ส านักงานจังหวัดระยอง) 
ส านักงานจังหวัดระยอง 

ก าหนดการ 

พิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 

    วันอังคารที่ 23 ตุลาคม 2561  
ณ หอประชุมศูนย์ราชการจังหวัดระยอง อ าเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 

เวลา 08.00 น.  - ผู้ร่วมพิธีพร้อมกัน ณ บริเวณพิธี  
เวลา 08.20 น.  - ผู้แทนส่วนราชการ หน่วยงาน องค์กรต่าง ๆ วางพวงมาลาถวายราชสักการะ 

                                 หน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ตามล าดับ 
เวลา 09.00 น.  - นายสุรศักดิ์  เจริญศิริโชติ  ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประธานในพิธี  
      เดินทางมาถึงบริเวณพิธี 
    - ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ วางพวงมาลา ถวายราชสักการะ ตามล าดับ  
    - ประธานวางพวงมาลา ถวายราชสักการะ หน้าพระบรมฉายาลักษณ์ 
                                  พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว   
    - ประธานจุดธูป เทียน เครื่องทองน้อย ถวายราชสักการะ 

        - ประธานเดินลงมาประจ าแท่นพิธี กล่าวค าถวายราชสดุดี 
                            พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  
    - ดนตรีบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี 
    - ผู้ร่วมพิธีถวายความเคารพพร้อมกัน 

    - เสร็จพิธี 
 การแต่งกาย  1. ข้าราชการพลเรือน พนักงานรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
                         (เครื่องแบบปกติขาว หรือเครื่องแบบกากีคอพับ แขนยาว ไม่สวมหมวก) 
          2. ทหาร ต ารวจ (เครื่องแบบปกติขาว คาดกระบี่ สวมถุงมือ) 
   3. นักเรียน นักศึกษา กลุ่มพลังมวลชน (เครื่องแบบตามสังกัด)  
   4. ประชาชนทั่วไป ชุดสุภาพ  
มติที่ประชุม  :  รับทราบ 

 

/4.14 การจัดกิจกรรม... 



~ ๓๗ ~ 
  

 
              4.14  การจัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต 
           พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 

           13 ตุลาคม 2561 

            (ส านักงานจังหวัดระยอง) 
ส านักงานจังหวัดระยอง 
  ทางส านักงานจังหวัด ได้ประสานกับส่วนกลาง เบื้องต้น มีพิธีท าบุญตักบาตรเช้า หากมีรายละเอียด
เพ่ิมเติมส านักงานจังหวัดจะแจ้งให้หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องทราบอีกครั้ง เนื่องจากตอนนี้ยังไม่มีหนังสือ       
อย่างเป็นทางการ 
มติที่ประชุม  :  รับทราบ 

วาระท่ี 5   เรื่องอ่ืนๆ 
     5.1 ความก้าวหน้าการด าเนินการตามโครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 
                                   ของอนุกรรมการ 4 ชุด 
         (ส านักงานจังหวัดระยอง) 
     1) อนุกรรมการด้านโครงการพื้นฐาน การพัฒนาเมืองและการค้าลงทุน 
         (โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดระยอง) 
โยธาธิการและผงัเมืองจังหวัดระยอง 

 

 

 

 

 

/การประชุม... 



~ ๓๘ ~ 
  

การประชุมอนุกรรมการด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน การพัฒนาเมืองและการค้าการลงทุน ครั้งที่ 8/๒๕๖๑ 

วาระเสนอเพ่ือพิจารณา จ านวน 4 วาระ ได้แก่  

         1) เรื่อง รายงานความก้าวหน้าโครงการเมืองการบินภาคตะวันออกและจัดท าแผนงานเชิงกลยทุธ์\การพัฒนา 

         2) เรื่อง รายงานความก้าวหน้าโครงการจัดท าแผนแม่บทการพัฒนาพื้นที่เฉพาะบริเวณชุมชนโดยรอบท่าอากาศยานอู่ตะเภา 

         3) เรื่อง รายงานความก้าวหน้าการวางแผนแมบ่ทโครงการศกึษาความเหมาะสมโครงการพัฒนาสนามบินอู่ตะเภาและพื้นท่ีโดยรอบ          
             จังหวัดระยอง 

         4) เรื่อง การจัดท าแผนงานโครงการที่เกีย่วข้องกับโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC)  
             ปีงบประมาณ 2563 - 2564 

วาระเสนอเพ่ือทราบ จ านวน 3 วาระ ได้แก่  

         1) เรื่อง นโยบายและแผนภาพรวมเพื่อการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 

         2) เรื่อง การเตรียมการด าเนินงานตามพระราชบัญญัตสิ่งเสรมิและรักษาคุณภาพ สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2561 

         3) เรื่อง การประกาศกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดระยอง (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2561 

 

ข้อมูลโครงการโดยสรุป 
1. รายงานความก้าวหน้าโครงการเมืองการบินภาคตะวันออกและจัดท าแผนงานเชิงกลยุทธ์การพัฒนา 

 ส านักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกได้ว่าจ้างบริษัท ทีม คอนซัลติ้ง          
เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จ ากัด ร่วมกับสถาบันการขนส่ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นที่ปรึกษาในการด าเนิน
โครงการเมืองการบินภาคตะวันออกและจัดท าแผนงานเชิงกลยุทธ์การพัฒนา 
 1) ได้บรรยายแผนการพัฒนาและผลการศึกษาโครงการ ณ ห้องประชุมศรีสมุทโภคไชย ศูนย์ราชการ
จังหวัดระยอง เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2561 ที่ผ่านมา 
 2) ได้จัดงานสัมมนาเพ่ือเผยแพร่ผลการศึกษาสู่สาธารณชน โครงการเมืองการบินภาคตะวันออก        
และจัดท าแผนงานเชิงกลยุทธ์การพัฒนา ที่โรงแรม เดอะ เบอร์เคลีย์ กรุงเทพฯ เมื่อวันที่  19 กุมภาพันธ์ 2561        
ที่ผ่านมา 

 

/แนวความคิด... 



~ ๓๙ ~ 
  

 

เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 

 1. รายงานความก้าวหน้าโครงการเมืองการบินภาคตะวันออกและจัดท าแผนงานเชิงกลยุทธ์การพัฒนา 
ประเด็นข้อสังเกต และข้อเสนอแนะจากอนุกรรมการฯ 
 - ในการศึกษาโครงการเมืองการบินภาคตะวันออก มีการศึกษาตัวชุมชนเมืองระยองหรือไม่ โดยพบว่า   
อยู่ในระยะที่ 2 ของการศึกษา 
 - การด าเนินโครงการจะแล้วเสร็จเมื่อไร โดยพบว่าจะมีการเสนอคณะกรรมการพิจารณาในวันที่ 20 
กันยายน 2561 ซึ่งจะได้มาน าเสนอผลการศึกษาให้ที่ประชุมได้รับทราบต่อไป 

ข้อมูลโครงการโดยสรุป 
2. รายงานความก้าวหน้าโครงการจัดท าแผนแม่บทการพัฒนาพ้ืนที่เฉพาะบริเวณชุมชนโดยรอบ        

ท่าอากาศยานอู่ตะเภา 
 กรมโยธาธิการและผังเมืองได้ว่าจ้างบริษัท ออโรส จ ากัด และบริษัท โปรเกรส เทคโนโลยี คอนซัลแทนส์ 
จ ากัด เป็นที่ปรึกษาในการด าเนินโครงการจัดท าแผนแม่บทการพัฒนาพื้นที่เฉพาะบริเวณชุมชนโดยรอบท่าอากาศยาน
อู่ตะเภา 
 1. พ้ืนที่โครงการครอบคลุมเนื้อที่ 586.62 ตารางกิโลเมตร หรือ 366 ,638.75 ไร่ โดยครอบคลุม
พ้ืนที่อ าเภอบ้านฉาง จังหวัดระยองประมาณ 238.4 ตารางกิโลเมตร หรือ 149 ,000 ไร่และพ้ืนที่อ าเภอสัตหีบ 
จังหวัดชลบุรี ประมาณ 348.22 ตารางกิโลเมตร หรือ 217,638.45 ไร่ 
 2. ระยะเวลาด าเนินการโครงการทั้งสิ้น 270 วัน เริ่มด าเนินงานตั้งแต่วันที่ 4 กรกฎาคม 2560 – 31 
มีนาคม 2561 

 3. ได้ผ่านการจัดประชุมการระดมความคิดเห็นประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เมื่อวันที่ 21 
ธันวาคม 2560 ณ ภูริมาศ บีช แอนด์ สปา รีสอร์ท จังหวัดระยอง 
  ได้ผ่านการประชุมอนุกรรมการด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน การพัฒนาเมือง และการค้าการลงทุน จ านวน    
3 ครั้ง ได้แก ่
   1. ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2560 

   2. ครั้งที่ 3/2561 เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2561 

   3. ครั้งที่ 8/2561 เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2561 
 
 

/6 ผังแนวคิด... 



~ ๔๐ ~ 
  

 

 

 

 

 

/9 พ้ืนที่โครงการ... 



~ ๔๑ ~ 
  

 

เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 

 2. รายงานความก้าวหน้าโครงการจัดท าแผนแม่บทการพัฒนาพ้ืนที่เฉพาะบริเวณชุมชนโดยรอบ          
ท่าอากาศยานอู่ตะเภา 
ประเด็นข้อสังเกต และข้อเสนอแนะจากอนุกรรมการฯ 
 - ขอเสนอให้มีการปรับสถานีรถไฟความเร็วสูง สถานีอู่ตะเภาให้อยู่บริเวณนอกพ้ืนที่สนามบิน เพ่ือสร้าง
มูลค่าเพ่ิมของพ้ืนที่โดยรอบ 

 - ในระยะ 10 กิโลเมตรเป็นแหล่งเศรษฐกิจของอ าเภอบ้านฉาง โดยข้อเท็จจริงมีหมู่บ้านจัดสรรจ านวน
มาก ซึ่งจะเป็นไปตามแนวคิดได้ยาก 

 - พ้ืนที่ในเขตต าบลส านักท้อน มีข้อจ ากัดเรื่องเขตปุาไม้ หากจะพัฒนาขอให้เสนอแนวทางแก้ไขประเด็นนี้
ด้วย 

 - เรื่องระบบคมนาคม ซึ่งเมืองระยองอยู่ภายใต้เขตเมืองการบิน เสนอให้มีการเชื่อมโยงระบบขนส่ง
สาธารณะทั้งรูปแบบ LRT และ TRAM 

 - พ้ืนที่เทศบาลเมืองบ้านฉางเป็นเขตชุมชนเก่า เป็นพ้ืนที่เศรษฐกิจ ประกอบด้วยชุมชนและพ้ืนที่
เกษตรกรรม เสนอเรื่องระบบบ าบัดน้ าเสียจะรองรับอย่างไร 

 - เสนอเป็นแนวคิดใน Smart City เน้นพื้นที่สีเขียวให้เป็น PARK ระดับโลก เพ่ือให้เกิดความท้าทาย และ
เป็นจุดขายของเมืองการบิน 
 - เสนอให้เพ่ิมโครงการถนนเฉลิมบูรพาชลทิต ระยะที่ 2 ในผังด้วย 
 - ด้านประชากรที่ได้ศึกษาไว้จะต่ าไปในการรองรับ ขอให้น าข้อมูลประชากรแฝงจากส านักงานสถิติ
แห่งชาติมาเป็นขอ้มูลประกอบในการวางผังด้วย 

 - เสนอให้มีการปลดล็อคการควบคุมความสูงในบางพ้ืนที่ให้สามารถสร้างอาคารสูงได้ด้วย 

 3. รายงานความก้าวหน้าการวางแผนแม่บทโครงการศึกษาความเหมาะสมโครงการพัฒนาสนามบิน        
อู่ตะเภาและพื้นที่โดยรอบ จังหวัดระยอง 
 กองทัพเรือได้ว่าจ้างบริษัท เออีคอม คอนซัลติ้ง (ประเทศไทย) จ ากัด เป็นที่ปรึกษาในการด าเนินการ
วางแผนแม่บทโครงการศึกษาความเหมาะสมโครงการพัฒนาสนามบินอู่ตะเภาและพ้ืนที่โดยรอบ จังหวัดระยอง 
 
 
 

/1.ระยะเวลา... 



~ ๔๒ ~ 
  

 1. ระยะเวลาด าเนินโครงการภายใน 365 วัน นับจากวันที่ 29 ธันวาคม 2560 
 2. ได้ผ่านการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นประชาชนครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2561 ณ ภูริมาศ 
บีช แอนด์ สปา รีสอร์ท จังหวัดระยอง 
 3. ได้เข้าหารือและรับฟังความคิดเห็นจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อการจัดท าแผนแม่บทของสนามบินอู่
ตะเภา ณ ห้องประชุมส านักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดระยอง ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดระยอง เมื่อวันพุธที่ 8 
สิงหาคม 2561 

 ได้ผ่านการประชุมอนุกรรมการด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน การพัฒนาเมือง และการค้าการลงทุน จ านวน      
2 ครั้ง ได้แก ่
 1. ครั้งที่ 5/2561 เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2561 

 2. ครั้งที่ 8/2561 เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2561 

 

 

 

 

 

/กรอบแนวคิด... 



~ ๔๓ ~ 
  

 

 

 

 

 

/Work Group 3… 



~ ๔๔ ~ 
  

 

 3.รายงานความก้าวหน้าการวางแผนแม่บทโครงการศึกษาความเหมาะสมโครงการพัฒนาสนามบิน        
อู่ตะเภาและพ้ืนที่โดยรอบ จังหวัดระยอง 
ประเด็นข้อสังเกต และข้อเสนอแนะจากอนุกรรมการฯ 
 - กรณีบริเวณผังของสนามบินอู่ตะเภาที่น าเสนอจะเพ่ิมปริมาณจราจรในถนนบริเวณดังกล่าว ถ้าหากย้าย
สถานีรถไฟไปอยู่ด้านนอกสนามบิน จะเกิดประโยชน์มากกว่าและในอนาคตจะเกิดการพัฒนาในพ้ืนที่รอบสถานี        
อีกด้วย โดยขอให้ที่ปรึกษายืนยันในเชิงวิชาการ 

 - กรณีทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 7 (มอเตอร์เวย์ ) จะสิ้นสุดที่ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3           
(ถนนสุขุมวิท) ควรที่จะมีเส้นทางอ่ืนๆ มาเชื่อมต่อเพ่ือไม่ให้ปริมาณจราจรไปหนาแน่นที่ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3 
(ถนนสุขุมวิท) ซึ่งเป็นถนนสายหลักของจังหวัดระยอง เพียงเส้นเดียว 

 - เสนอให้คณะอนุกรรมการมีมติ เห็นควรเสนอ สกพอ. ให้ย้ายสถานีรถไฟความเร็วสูง สถานีอู่ตะเภา     
ให้อยู่นอกสนามบิน เพ่ือให้เกิดการพัฒนาพ้ืนที่โดยรอบ และสอดคล้องกับหลักวิชาการ 

 - ในกรณีหากมีการตัดเขาโกรกตะแบก เพ่ือความปลอดภัยในการบิน ขอให้มีการชดเชยเยียวยา      
ให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องโดยเสนอให้มีการศึกษาควบคู่ไปด้วย ซึ่งกรณีดังกล่าว สกพอ.ยังไม่มีความชัดเจนว่าจะมีการตัดเขา
หรือไม่ ซึ่งตามพ.ร.บ.เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก พ.ศ. 2561 มีเจตนารมณ์ในการพัฒนาอย่างยั่งยืน และจะมี
บทบัญญัติว่าด้วยกองทุนในการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบด้วย 
 - เสนอให้พัฒนาสถานีเขาชีจรรย์ ซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีความโดดเด่นชัดเจนเพ่ือให้เป็น Land mark 
ของพ้ืนที ่
ข้อมูลโครงการโดยสรุป 
 4. เรื่อง การจัดท าแผนงานโครงการที่เกี่ยวข้องกับโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาค
ตะวันออก (EEC) ปีงบประมาณ 2563 - 2564 
 อนุกรรมการด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน การพัฒนาเมืองและการค้าการลงทุน ได้มีการประชุมอย่างต่อเนื่อง 
จ านวนทั้งสิ้น 7 ครั้ง และเพ่ือสนับสนุนการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ ภาคตะวันออก (EEC) 
ส านักงานโยธาธิการและผังเมืองในฐานะฝุายกรรมการและเลขานุการ จึงได้จัดส่งแบบฟอร์มข้อเสนอโครงการภายใต้
แผนการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ประจ าปี 2563 - 2564 เบื้องต้น เพ่ือให้หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องพิจารณาแผนงาน/โครงการเพื่อน าเสนอต่อที่ประชุมเพ่ือพิจารณา ต่อไป 
 
 

/ข้อเสนอโครงการ... 



~ ๔๕ ~ 
  

 

ประเด็นข้อสังเกต และข้อเสนอแนะจากอนุกรรมการฯ 
 - มีหน่วยงานที่เสนอโครงการให้พิจารณา จ านวน 13 โครงการ โดยเป็นโครงการของการไฟฟูาส่วน
ภูมิภาคจังหวัดระยอง องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง และแขวงทางหลวงระยอง 
 - การไฟฟูาส่วนภูมิภาคจังหวัดระยอง เสนอโครงการน าสายไฟฟูาลงดินจากแยก PMY ไปจนถึง          
แยกโรงพยาบาลระยอง 
 - โครงการของแขวงทางหลวงระยอง จ านวน 6 โครงการ เห็นควรให้มีการปรับปรุงเส้นทางบริเวณเขต
เทศบาลเมืองบ้านฉาง เพ่ือรองรับการขยายผิวจราจรของทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3376 เพื่อไม่ให้เกิดคอขวดอีก 

เรื่องอ่ืนๆ 
 - เสนอให้เชิญหน่วยงานที่ดูแลท่าเรือมาบตาพุดมาให้ข้อมูลในการประชุมครั้งถัดไป เนื่องจากได้รับข้อ
ร้องเรียนจากผู้ประกอบการ ในเรื่องต้นทุนในการขนส่งค่อนข้างสูง 
เรื่องเพื่อทราบ 
 1. เรื่อง นโยบายและแผนภาพรวมเพื่อการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 
  พระราชบัญญัติเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก พ.ศ. 2561 ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับ
กฤษฎีกา เล่ม ๑๓5 ตอนที่ 34 ก วันที่ 14 พฤษภาคม ๒๕61 และมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราช
กิจจานุเบกษา (15 พฤษภาคม 2561) 
  มาตรา 29 แห่งพระราชบัญญัติเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก พ.ศ. 2561 ก าหนดให้
ส านักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.) จัดท านโยบายและแผนภาพรวมเพื่อ     
การพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก แผนการใช้ประโยชน์ในที่ดินในภาพรวม แผนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
และระบบสาธารณูปโภค แผนการด าเนินงาน และแผนการให้บริการภาครัฐแบบเบ็ดเสร็จครบวงจรที่สะดวกและ
รวดเร็ว เพ่ือให้ประชาชนในพ้ืนที่ได้รับประโยชน์สูงสุดและให้การใช้พ้ืนที่มีประสิทธิภาพ  พร้อมทั้งก าหนดหน่วยงาน
ของรัฐ ที่เกี่ยวข้องซึ่งรับผิดชอบการด าเนินการเสนอต่อคณะกรรมการนโยบายเพ่ือให้ความเห็นชอบ และเมื่อ
คณะกรรมการนโยบายให้ความเห็นชอบแล้ว ให้เป็นหน้าที่ของหน่ วยงานดังกล่าวในการด าเนินการ เว้นแต่
คณะกรรมการนโยบายจะก าหนดเป็นอย่างอ่ืน 

/แผนการใช้... 



~ ๔๖ ~ 
  

 

 

 

 

 

/โครงการ... 



~ ๔๗ ~ 
  

 

 

 

 

 

/แผนที่แสดง... 



~ ๔๘ ~ 
  

 

 

 

 

 

/2.การเตรียมการ... 



~ ๔๙ ~ 
  

 2. การเตรียมการด าเนินงานตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ 
(ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2561 

  กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ได้จัดการประชุมชี้แจง เรื่อง การเตรียมการด าเนินงานตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 ณ โรงแรม เอวาด้า อ าเภอเมือง จังหวัดตราด เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 
2561 

 3. เรื่อง การประกาศกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดระยอง (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2561 

เรื่องเดิม 

 1. กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดระยอง พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาฉบับ
กฤษฎีกา เล่ม ๑๓4 ตอนที่ 9 ก ลงวันที่ 19 มกราคม ๒๕๖0 และมีผลบังคับใช้นับตั้งแต่วันที่ประกาศในราชกิจ     
จานุเบกษา โดยจังหวัดระยองได้แจ้งให้ส่วนราชการในจังหวัดและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทราบและถือปฏิบัติ     
โดยทั่วกันแล้ว 

 2. เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2560 คณะกรรมการนโยบายระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก ได้ลงนาม
ความร่วมมือการพัฒนาเขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก โดยเห็นชอบแนวทาง การพัฒนาเขตเทคโนโลยี
ระดับโลกของประเทศ 2 แห่ง ได้แก่ 

 1) เขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EECi) ด าเนินการโดยกระทรวงวิทยาศาสตร์         
และเทคโนโลยี ที่วังจันทร์วัลเลย์ จังหวัดระยอง  
 2) เขตนวัตกรรมดิจิทัลภาคตะวันออก (EECd)  ด าเนินการโดยกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 
อ าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 
ข้อเท็จจริง 
 1. ปัจจุบันได้มีประกาศคณะกรรมการนโยบายการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกเรื่อง 
ก าหนดเขตส่งเสริม : เขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก  ประกาศในราชกิจจานุเบกษา           
เล่ม 135 ตอนที่ 41 ง ประกาศ ณ วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 ซึ่งมีพ้ืนที่ประมาณ ๓,๓๐๒ ไร่ บริเวณวังจันทร์
วัลเล่ย์ ต าบลวังจันทร์ จังหวัดระยอง 
  2. ปัจจุบันกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดระยอง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. ๒๕๖1 ได้ประกาศในราช
กิจจานุเบกษาฉบับกฤษฎีกา เล่ม ๑๓5 ตอนที่ 60 ก ลงวันที่ 16 สิงหาคม ๒๕๖1 และมีผลบังคับใช้นับตั้งแต่วันที่
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา โดยจังหวัดระยองได้แจ้งให้ส่วนราชการในจังหวัดและ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ทราบและถือปฏิบัติโดยทั่วกันแล้ว 

 

 

 

 

 

/กฎกระทรวง... 



~ ๕๐ ~ 
  

 

 

 

 

 

/กฎกระทรวง... 



~ ๕๑ ~ 
  

 

 

 

 

 

/1A ARIPOUS… 



~ ๕๒ ~ 
  

 

 

 

 

 

/การออกแบบ... 



~ ๕๓ ~ 
  

 

 

 

 

 

/ส านักงาน... 



~ ๕๔ ~ 
  

  ส านักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดระยองในฐานะอนุกรรมการและเลขานุการ ได้จัดการประชุม
อนุกรรมการด้านโครงสร้างพื้นฐาน การพัฒนาเมืองและการค้าการลงทุนในคณะอนุกรรมการสนับสนุนการด าเนินงาน
ของคณะกรรมการบริหารการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก จังหวัดระยอง จ านวน 9 ครั้ง ได้แก่ 
 สรุปได้ 63 วาระ จ าแนกเป็น 

 วาระเสนอเพ่ือพิจารณา 34 เรื่อง และวาระเสนอเพ่ือทราบ 29 เรื่อง 
มติที่ประชุม  :  รับทราบ 

     2) อนุกรรมการด้านพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และพัฒนาอาชีพรายสาขาเศรษฐกิจ 
         (ส านักงานแรงงานจังหวัดระยอง) 
ส านักงานแรงงานจังหวัดระยอง 

 

 
 
 
 
 
 

 
/การส่งเสริม... 



~ ๕๕ ~ 
  

 
มติที่ประชุม  :  รับทราบ 

     3) อนุกรรมการด้านส่งเสริมการรับรู้ การประชาสัมพันธ์ และการสื่อสาร 
         (ส านักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดระยอง) 
ส านักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดระยอง 
 รายงานผลการด าเนินงานคณะอนุกรรมการด้านส่งเสริมการรับรู้ การประชาสัมพันธ์และการสื่อสาร 
โครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก จังหวัดระยอง มีนายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง          
เป็นประธานคณะอนุกรรมการฯ 

 สรุปผลการด าเนินงานของคณะอนุกรรมการฯ ประจ าปี 2561 

 (พฤศจิกายน 2560-25 กันยายน 2561) 
  (1)ผลิตและเผยแพร่ข่าวโทรทัศน์  สทท.จันทบุรี /สทท.กรุงเทพฯ NBT World จ านวน 82 ข่าว 

  (2)ส่งข้อมูลเผยแพร่ทางเคเบิ้ลทีวีในพ้ืนที่จังหวัดระยอง NTV และRY Cable จ านวน 75 ครั้ง 
  (3)ผลิตและเผยแพร่ข่าวทางสถานีวิทยุกระจายเสียง สวท.ระยอง(FM91.75 MHz) สถานีวิทยุ  
      อสมท.ระยอง เสียงตามสาย หอกระจายข่าวเทศบาลในพ้ืนที่ จ านวน 1,035 ครั้ง 
  (4)เผยแพร่ข้อมูลข่าวทางรายการ อป.มช.คุยข่าว สวท.ระยอง(FM91.75 MHz) จ านวน 32 ครั้ง 
  (5)เผยแพร่ผ่านรายการสี่แยกข่าวกรมประชาสัมพันธ์ จ านวน 48 ครั้ง และรายการ EEC มีค าตอบ 
   จ านวน 32 ครั้ง 
  (6)เผยแพร่ทาง social media อาทิ เว็บไซด์ส านักข่าว กรมประชาสัมพันธ์ จ านวน 63 ครั้ง/สปข.
   เขต 7 จันทบุรี  จ านวน 65 ครั้ง /line/facebook page ส านักงานประชาสัมพันธ์จังหวัด 

   ระยอง จ านวน 827 ครั้ง 
  (7)ประสานสื่อมลชนและร่วมกิจกรรมท าข่าวเผยแพร่การประชุมสัมมนา/การลงพ้ืนที่ผู้บริหารที่ 
   ส าคัญ จ านวน 89 ครั้ง 
   (8)เว็บไซด์ ส านักงานประชาสมัพันธ์ระยอง จังหวัดระยอง ส านักประชาสัมพันธ์ เขต 7 จ านวน 75 ครั้ง 
 

 

/สรุปมติที่... 



~ ๕๖ ~ 
  

 สรุปมติที่ประชุมเดือน กันยายน 2561 

  1.การจัดส ารวจข้อมูลประชาชนในการรับรู้เรื่อง EEC โดยมอบหมายให้สถิติจังหวัดระยอง เป็น 

   ผู้รับผิดชอบ 

  2.หอการค้าจังหวัดระยอง เพ่ิมช่องทางประชาสัมพันธ์ EEC ผ่านวารสาร We are Rayong เช่น  
   บทสัมภาษณ์ข่าว บทความ ฯลฯ เดือนละ 1 ครั้ง 
  3.การประชาสัมพันธ์ EEC สามารถเข้าถึงผ่าน Page ของสมาคมเพ่ือนชุมชน หอการค้า จังหวัด 

   ระยอง และหน่วยงานอื่นๆ  
  4.การจัดกิจกรรมสัมมนาฯ อบรมควรให้มีสื่อบุคคล(อาสาสมัครประชาสัมพันธ์ประจ าหมู่บ้าน  
   หรือ อป.มช.) ร่วมกิจกรรมทุกครั้ง 
  5.ขอให้คณะอนุกรรมการฯฝุายต่างๆ เป็นผู้ให้ข้อมูลข่าวสารผลความคืบหน้าแต่ละด้านจัดส่งให้ 
   อนุกรรมการฝุายประชาสัมพันธ์ เพื่อด าเนินการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ต่อไป 

 

 

มติที่ประชุม  :  รับทราบ 

 
     4) อนุกรรมการด้านพัฒนาสังคม คุณภาพชีวิต ทรัพยากรธรรมชาติ 
         และสิ่งแวดล้อม 
         (ส านักงานพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์จังหวัดระยอง) 

ส านักงานพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์จังหวัดระยอง 

ประชุมคณะอนุกรรมการสนับสนุนการด าเนินงานของคณะกรรมการ 
บริหารการพัฒนาระเบียง เศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก จังหวัดระยอง 

(Eastern Economic Corridor Development : EEC ) 
ด้านพัฒนาสังคม คุณภาพชีวิต ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ครั้งที่ 4/2561 เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2561 ณ ศาลากลางจังหวัดระยอง 
 

/โครงการด้าน... 



~ ๕๗ ~ 
  

 

โครงการด้านพัฒนาสังคม คุณภาพชีวิต ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จ านวน 29 โครงการ แบ่งเป็น 
1) โครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ จ านวน 9 โครงการ 

ชิ่อโครงการ งบประมาณ
(บาท) 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

ด้านพัฒนาสังคม คุณภาพชีวิต   

1. โครงการเคหะชมุชนและบริการชุมชนผู้รายได้น้อยถึงปานกลาง จังหวัดระยอง (ตะพง) ระยะที่ 1 ส่วน
ที่ 1 และ สว่นที่ 2 จ านวน 278 หน่วย 

134,800,000 สนง.เคหะชุมชน  
จ.ระยอง 

2. โครงการเคหะชมุชนและบริการชุมชนผู้รายได้น้อยถึงปานกลาง จังหวัดระยอง (ตะพง) ระยะที่ 2 ส่วน
ที่ 1 และ สว่นที่ 2 จ านวน 344 หน่วย  

170,800,000 สนง.เคหะชุมชน  
จ.ระยอง 

3. โครงการเคหะชมุชนมาบตาพุด ระยะที่ 1 เป็นโครงการเช่า/เช่าซื้อ จ านวน 1,665 หน่วย  - สนง.เคหะชุมชน  
จ.ระยอง 

ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม   

4. โครงการก่อสร้างระบบหมักก๊าซชีวภาพ  253,000,000 อบจ.ระยอง 

5. โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยตกค้างสะสมจังหวัดระยอง แบบบูรณาการ  94,361,000 อบจ.ระยอง 

6. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการขยะเกาะเสม็ด  93,000,000 อบจ.ระยอง 

7. โครงการจัดหาและซ่อมแซมเครื่องมืออุปกรณ์ในการตรวจสอบมลพิษฉุกเฉินจากสารเคมแีละกากของ
เสียรวมทัง้อุปกรณ์และวัสดุในการป้องกันอันตรายส่วนบุคคล (PPE)  

850,000 
ศูนย์ควบคุม

มลพิษฯ 

8. โครงการจัดฝึกอบรมตามภารกิจของศูนย์ฯ ในด้านการสนับสนุนและเสริมสร้างศักยภาพภาคีเครือข่าย
ความร่วมมือระหวา่งภาครัฐ ผู้ประกอบการ และภาคประชาชนในพ้ืนที่ EEC ในการป้องกัน เฝ้าระวัง และ
แก้ไข ปัญหามลพิษที่เกิดขึ้นอย่างบูรณาการ  

400,000 
ศูนย์ควบคุม

มลพิษฯ 

9. โครงการสร้างความร่วมมือด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ จังหวัดระยอง 540,000 ทสจ.ระยอง 

 

 

 

 

 

 

/2) โครงการที่... 



~ ๕๘ ~ 
  

2) โครงการที่อยู่ระหว่างสรรหางบประมาณ จ านวน 20 โครงการ 

ชิ่อโครงการ งบประมาณ
(บาท) 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

งบประมาณไม่เกิน 50 ล้านบาท   
ด้านพัฒนาสังคม คุณภาพชีวิต   
1. โครงการจัดตั้งศูนย์บญัชาการตอบโต้สาธารณภัยและอุบัตภิัยจังหวัดระยอง  47,600,000 ปภ.ระยอง 
2. โครงการปรบัปรุงภูมิทัศน์สร้างสิ่งอ านวยความสะดวก  ผู้พิการและผู้สูงอายุ (อนุสรณ์เรือหลวงประแส)  5,100,000 พมจ.ระยอง 
3. โครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยให้ผู้มีรายได้น้อยและปานกลางทัง้ในเมืองและชนบท 36,990,000 พมจ.ระยอง 
4. โครงการส่งเสรมิชุมชนคุณธรรม 10,000,000 วัฒนธรรม จ.ระยอง 

5. โครงการเศรษฐกิจพอเพียงสู่ความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน 5,500,000 พัฒนาชุมชน จ.
ระยอง 

6. โครงการ 4 DNA  TO OTOP Rayong 2,000,000 พัฒนาชุมชน จ.
ระยอง 

7. โครงการส่งเสรมิตลาดประชารัฐของดีเมืองระยอง 5,000,000 พัฒนาชุมชน จ.
ระยอง 

8. โครงการ OTOP Design TO EEC 20,000,000 พัฒนาชุมชน จ.
ระยอง 

ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม 
  9. โครงการสร้างวินยัใส่ใจการจดัการขยะ จังหวัดระยอง  5,000,000 ทสจ. ระยอง 

10.โครงการท าความดีดว้ยหัวใจ ลดภยัสิ่งแวดล้อม จังหวัดระยอง 1,000,000 ทสจ.ระยอง 
งบประมาณเกิน 50 ล้านบาท 

  
ด้านพัฒนาสังคม คุณภาพชีวิต   
11. พัฒนาศักยภาพโรงพยาบาลปลวกแดงรองรบัการพัฒนาตามโครงการระเบียงเศรษฐกิจภาค
ตะวันออก (ของบประมาณ ปี 2562 - 2563) 415,100,000 สสจ.ระยอง 

12.พัฒนาศักยภาพโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรตันราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
ระยอง (ของบประมาณ ปี 2562 -2563) 598,555,500 สสจ.ระยอง 

13. โครงการพัฒนาศักยภาพการให้บริการด้านอาชีวเวชศาสตร์และเวชศาสตร์สิ่งแวดล้อม เขตสุขภาพท่ี 6 เพื่อ
ตอบสนองนโยบายระเบยีงเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก  419,000,000 สสจ.ระยอง 

14. โครงการพัฒนาศูนย์ความเป็นเลิศการให้ บริการระบบการแพทยแ์ละสาธารณสขุ ใน  3 จังหวัด
ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก เขตสุขภาพที่ 6  907,020,000 สสจ.ระยอง 

15โครงการอาคารเชา่ส าหรับผู้มีรายได้น้อย จังหวดัระยอง (มาบตาพุด) ระยะที่ 1  จ านวน 392 หน่วย  191,000,000 สนง.เคหะชุมชน 
จ.ระยอง 

16. โครงการเพิ่มศักยภาพการบริการของโรงพยาบาลวังจันทร์เพื่อรองรับโครงการพัฒนาเขตนวตักรรม
ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก      
(Eastern Economic Corridor of Innovation : EEC) 

136,180,240 โรงพยาบาล 
วังจันทร์ จ.ระยอง 

17. โครงการอุทยานการเรียนรู้สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช 65,560,000 วัฒนธรรม จ.ระยอง 
ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม   
18. ก่อสร้างระบบรวบรวมและระบบบ าบดัน้ าเสยีรวม อ าเภอปลวกแดง  (ของบฯ ปี 2562 - 2563) 730,000,000 อบจ.ระยอง 
19. เพิ่มประสิทธิภาพระบบบรหิารจดัการน้ าเสียในพ้ืนที่เขตควบคุมมลพิษจังหวัดระยอง  (ของบฯ ป ี
2562 - 2565) 1,579,000,000 อบจ.ระยอง 
20. เพิ่มประสิทธิภาพระบบฝังกลบขยะมูลฝอยอย่างถูกหลักสุขาภบิาล ภายในศูนย์ก าจัดขยะมลูฝอยรวม 
แบบครบวงจร จังหวดัระยอง (ของบฯ ปี 2562) 80,000,000 อบจ.ระยอง 

/(ร่าง) แผนบริหาร... 



~ ๕๙ ~ 
  

(ร่าง) แผนบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
เพ่ือรองรับการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก จังหวัดระยอง  

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

 

แผนบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
เพ่ือรองรับการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก จังหวัดระยอง (Eastern Economic Corridor : EEC)  

พ.ศ.2561-2564 
วิสัยทัศน์  ส่งเสริมการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษในพ้ืนที่จังหวัดระยองให้เติบโตและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และ
ชุมชน ก่อให้เกิดความสมดุล มั่นใจ มั่งคั่ง และยั่งยืนต่อไป 
วัตถุประสงค์  1. จัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้มีคุณภาพท่ีดีเพ่ือเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน 
                   2. ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาบนพื้นฐานการเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและการมีส่วนร่วม
ของชุมชนและประชาชน 

                    3. อนุรักษ์และฟ้ืนคืนทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพ เพื่อรักษาความสมดุลใน
ระบบนิเวศและให้มีการใช้ประโยชน์อย่างคุ้มค่าและเป็นธรรมสู่การเป็นฐานการพัฒนาที่ยั่งยืน 
เปูาประสงค์   1. สิ่งแวดล้อมได้รับการจัดการที่ดีอย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานที่ดี 
                    2. ประชาชนในพื้นท่ีจังหวัดระยอง มีโอกาสและส่วนร่วมในการพัฒนา ได้รับการยกระดับคุณภาพ
ชีวิตอยู่ในสิ่งแวดล้อมเมืองที่ดีได้มาตรฐานสากล 

                    3. ฐานทรัพยากรธรรมชาติในพ้ืนที่ของทุกระบบนิเวศ ได้รับการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และใช้ประโยชน์อย่าง
สมดุลและเป็นธรรมและเกิดความม่ันคง 
ประเด็นยุทธศาสตร์ 
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 วางผังการใชป้ระโยชน์ที่ดินและพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานของเมืองให้รองรับการด าเนินชีวิตของคนทุกกลุ่ม 
 
 

/ยุทธศาสตร์ที่ 3... 



~ ๖๐ ~ 
  

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การส่งเสริมการมีส่วนร่วมและสร้างความรบัผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมให้เกิดความม่ังคั่งและย่ังยืน 

มาตรการที่ 3.1 ส่งเสริมการผลิตและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
มาตรการที่ 3.2 ส่งเสริมมาตรการทางเศรษฐศาสตร์เพ่ือความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 

มาตรการที่ 3.3 ส่งเสริมการศึกษาและการสื่อสารที่เปิดโอกาสการมีส่วนร่วมของชุมชนและประชาชน 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีประสิทธิภาพเกิดความสมดุล 

มาตรการที่ 4.1 ฟ้ืนฟูพ้ืนที่ปุาต้นน้ า ล าธาร ทรัพยากรดิน และความหลากหลายทางชีวภาพ     
มาตรการที่ 4.2 บริหารจัดการทรัพยากรน้ าเพ่ือสร้างความมั่นคงของน้ าภาคการผลิต 

มาตรการที่ 4.3 อนุรักษ์และฟ้ืนฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 
แผนงาน/โครงการตามแผนการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

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

แผนงาน (ยุทธศาสตร)์ โครงการ/กิจกรรม วงเงินรวม 
(ล้านบาท) 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  การจดัการคณุภาพสิ่งแวดล้อมท่ีดเีกิดความเช่ือมั่น 
- การจัดการขยะมลูฝอยชุมชนและมูลฝอยตดิฝอย 

- การจัดการกากของเสียภาคอุตสาหกรรม 

- การจัดการน้ าเสียชุมชน 

- การตรวจสอบ ติดตามคณุภาพสิง่แวดล้อม และเฝูาระวัง 
การปล่อยมลพิษ อุบัติภยัจากสารเคมี และลักลอบสารเคม ี

- การเพิ่มประสิทธิภาพการประเมนิผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

  
14 

1 

5 

27 

  
4 

  
1,035.712 

27.310 

2,557.620 

210.041 

  
95.600 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  การส่งเสริมคณุภาพสิ่งแวดล้อมเมืองและชุมชน 
อย่างน่าอยู่ เกิดความมั่นคง 

7 462.860 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การส่งเสริมการมสี่วนร่วมและสร้างความรับผดิชอบ 
ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ให้เกดิความมั่งคั่งและยั่งยืน 

8 165.150 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างมี   
ประสิทธิภาพเกิดความสมดลุ 

- การจัดการทรัพยากรปุาไม้ และความหลากหลายทางชีวภาพ 

- การจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 
- การจัดการทรัพยากรน้ า 

  
  
9 

5 

44 

  
  

34.588 

301.533 

36,314.760 

รวมท้ังสิ้น 124 41,205.174 

มติที่ประชุม  :  รับทราบ 

 

 

 

 

 

/5.2 การโจรกรรม... 



~ ๖๑ ~ 
  

    5.2  การโจรกรรมสายเคเบิล 

     (โทรศัพท์จังหวัดระยอง) 
โทรศัพท์จังหวัดระยอง 
  การโจรกรรมสายเคเบิล สถิติการโจรกรรมในจังหวัดระยองมากที่สุดในภาคตะวันออก เมื่อมีการ
โจรกรรมเกิดขึ้น ทางโทรศัพท์จังหวัดได้มีการติดตั้งการแจ้งเตือน(Aram)ของเจ้าหน้าที่ เพ่ือปฏิบัติการปิดล้อมจับกุม 
แต่ทางโทรศัพท์จังหวัดนั้น ไม่มีอ านาจในการจับกุม จึงขอความร่วมมือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้ความร่วมมือในการ
ประสานงานกับพนักงานโทรศัพท์จังหวัดในการจับกุมผู้โจรกรรมด้วย 

ผู้แทน ผู้บังคับการต ารวจภูธรจังหวัดระยอง 
  ขอให้โทรศัพท์จังหวัดระยอง รวบรวมเหตุที่เกิดการโจรกรรมฯ ที่แจ้งความไว้โรงพักใด และโรงพักใด  
ทีไ่ม่ได้รับความร่วมมือ เพ่ือผู้บังคับบัญชาจะเข้าไปตรวจสอบและด าเนินการ ต่อไป  
มติที่ประชุม  :  รับทราบ 

    5.5  สรุปผลการจัดอบรมโครงการการสร้างวัฒนธรรมองค์กร เพื่อขับเคลื่อนการบริหาร
ราชการจังหวัดในยุค 4.0 

     (ส านักงานจังหวัดระยอง) 
ส านักงานจังหวัดระยอง 

 

 

 

 

 

 

/มาตรการในการ... 



~ ๖๒ ~ 
  

 

 

 

 

/มาตรการใน... 

      



~ ๖๓ ~ 
  

 

มติที่ประชุม  :  รับทราบ 

       5.6  ประชาสัมพันธ์โครงการหมอชวนว่ิง  
     (ส านักงานสาธารภสุขจังหวัดระยอง) 
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง 

   ด้วยแพทย์สภา ร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข จัดโครงการหมอชวนวิ่ง 25 สาย โดยจะผ่าน
จังหวัดระยองในวันที่ 20-22 พฤศจิกายน 2561 ดังนั้น จึงขอเชิญชวนทุกท่านร่วมกิจกรรมดังกล่าว  

 

มติที่ประชุม  :  รับทราบ 

 

 

/5.6 250 ปี... 

       5.6  250 ปี ตามรอยกองเรือยกพลขึ้นบก สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช  
    (ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดระยอง และ ส านักงาน กอ.รมน.จังหวัด ร.ย.) 



~ ๖๔ ~ 
  

ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดระยอง และส านักงาน กอ.รมน.จังหวัด ร.ย. 

  จังหวัดระยองจัดงาน 250 ปี ตามรอยกองเรือยกพลขึ้นบก สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช เดินทาง
ย้อนรอยประวัติศาสตร์กับกองเรือยกพลที่ยิ่งใหญ่ จากจันทบุรีสู่อยุธยา ในระหว่างวันที่ 24 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 
11 พฤศจิกายน 2561 ณ หาดแหลมเจริญ และวัดลุ่ม (พระอารามหลวง) อ าเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 

 

 

 

 

 

 

/วัดลุ่ม ... 



~ ๖๕ ~ 
  

 

มติที่ประชุม  :  รับทราบ 

          5.7  การลด ละ เลิก การใช้ถุงพลาสติก (แจกถุงผ้า)  
    (ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดระยอง) 
ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดระยอง 
    จังหวัดระยองได้มีโครงการลด ละ เลิก การใช้ถุงพลาสติก เป็นการรณรงค์ให้ประชาชน    
ชาวระยองหันมาใช้ถุงผ้าแทน เพ่ือเป็นการลดโลกร้อน  
ประธาน  ให้เริ่มจากตัวเรา เพ่ือลดการใช้พลาสติก 

มติที่ประชุม  :  รับทราบ 

แรงงานจังหวัด กล่าวลา เนื่องจากเกษียณอายุราชการ  
เลิกประชุมเวลา ๑๒.00 น. 

   ลงชื่อ      ผู้จดรายงานการประชุม 
              (นางฐณิชา  ผุยมูลตรี) 
            เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 

     

 ลงชื่อ      ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
    (นางสาวอัฐฟูา  ก้อนทอง) 

                                      ผู้อ านวยการกลุ่มงานอ านวยการ  


