
 

 

  รายงานการประชุม 

กรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ นายอ าเภอ และหัวหน้าหน่วยงานประจ าจังหวัดระยอง 

ครั้งที่ 3/2561 

วันจันทร์ที่ 26 มีนาคม  ๒๕61  

เวลา 09.0๐-12.00 น. 

 ณ ห้องประชุมภักดีศรีสงคราม (มุขหลัง) ศาลากลางจังหวัดระยอง 

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

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

 กระทรวงกลาโหม 

 18. นอ.วิศณุ องค์ทรายทรอง แทน รอง.รมน. จังหวัด ร.ย.(ท) 
 19. พ.ท.บรรเจิด รักธรรม แทน สัสดีจังหวัดระยอง 

 ส านักงานต ารวจแห่งชาติ 
 20. พล.ต.ต.ไตรศูล เนียมทรัพย์ ผู้บังคับการต ารวจภูธรจังหวัดระยอง 
 21. พ.ต.ท.พิเชษฐ ์ แสงส่ง แทน ผกก.สภ.เมืองระยอง 
 22. พ.ต.ท.วลัลภ อาจสมิติ แทน ผกก.สภ.แกลง 
 23. พ.ต.อ.จักรรินทร์ ทั่วสุภาพ ผกก.สภ.บ้านฉาง 
 24. พ.ต.อ.ดุษฎ ี กุญชร ณ อยุธยา ผกก.สภ.ปลวกแดง 
 25. พ.ต.อ.สุทธิศักดิ์ วันที ผกก.สภ.วังจันทร ์
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       /25. พ.ต.อ.คมสัน... 
 26. พ.ต.อ.คมสัน ชัยเจริญศิลป์ ผกก.สภ.นิคมพัฒนา   
 27. พ.ต.อ.ประเสริฐศักดิ์  จันทร์ประเทศ ผกก.สภ.เขาชะเมา     
 28. พ.ต.อ.อาเดียว ท้วมละมูล ผกก.สภ.ห้วยโป่ง 
 29. พ.ต.ท.ศิริชัย ธาราธาร แทน ผกก.สภ.เพ 
 30. พ.ต.อ.อรรฆพงษ์  สุนทรวิภาต ผกก.สภ.มาบตาพุด 
 31. พ.ต.อ.ทนุเนตร ปิตุเตชะ ผกก.สภ.บ้านค่าย 
 32. พ.ต.ท.ธนศักดิ์ ศรีสุพรรณ แทน ผกก.สภ.ปากน  าประแสร์ 
 33. พ.ต.ต.สราวุฒ ิ มากหลาย แทน ผกก.สภ.บ้านกร่ า 
 34. พ.ต.อ.เมธา วงศ์อนันต์นนท์ ผกก.สภ.ส านักทอง 
 35. พ.ต.ท.บดินทร์เดช  แสงอรุณทวี สว.สภ.น  าเป็น 
 36. พ.ต.ท.นรวชิญ์ จุลวานิช แทน ผกก.สภ.หนองกรับ  

 ส านักงานอัยการสูงสุด/กระทรวงยุติธรรม 
 37. นายศิริชัย ด่านพัฒนามงคล  แทน อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือ 
    ทางกฎหมายและการบังคับคดี จังหวัดระยอง 
 38. นายคทาวุธ วีระวงษ ์  แทน อัยการจังหวัดระยอง 
 39. นายสุรพงศ์ ทองพันธุ์  อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดระยอง 
 40. นางพวงชมพู เปรมประเสริฐ แทน ผู้อ านวยการส านักงานคุมประพฤติจังหวัดระยอง 
 41. นายนิรันดร พิชยพาณิชย์ ผู้อ านวยการส านักงานบังคับคดีจังหวัดระยอง 
 42. นายธวัชชัย บุญศิริ แทน ผู้บัญชาการเรือนจ ากลางระยอง 
 43. นายไพฑูรย์ ม่วงไหมทอง 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. ส.ท.ศุภฤกษ์ อมรรัตน์ แทน ผู้อ านวยการส านักงาน ป.ป.ช.ประจ า 
   จังหวัดระยอง 

 ส านักนายกรัฐมนตรี 
 48. นางสาวภัศกมล รูปแก้ว ประชาสัมพันธ์จังหวัดระยอง 
 49. นางศิริวรรณ บุญมี ผู้อ านวยการสถานีวิทยุกระจายเสียง                  

แห่งประเทศไทย จังหวัดระยอง 
 50. นายบุญสืบ สีใส แทน ผู้อ านวยการส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดระยอง 

 กระทรวงสาธารณสุข  
 51. นางอภิญญา โล่งจิตร แทน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดระยอง 
 
 



~ ๓ ~ 
  

 52. นางมัณทณา ธงทองทิพย์ แทน ผู้อ านวยการโรงพยาบาลระยอง   

 กระทรวงแรงงาน 
 53. นายอาภร    อมตเวทย์ แรงงานจังหวัดระยอง 
 54. นางเกิดศิริ เศวตมาลานนท์ สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดระยอง  
 55. นายเมธา พัชรพ่ึงเพียร รักษาการ ประกันสังคมจังหวัดระยอง 
 56. นางสาวสุนทรี สมบูรณธ์นรัชต์ แทน จัดหางานจังหวัดระยอง  
 57. ว่าที่ร้อยตรี สมศักดิ์ พรหมด า ผู้อ านวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 17 ระยอง 
 58. นางสาวจินตนา ธนาวัชรโชค หัวหน้าศูนย์บริหารข้อมูลตลาดแรงงานภาคตะวันออก 
 59. ร.อ.สาโรจน์ คมคาย ผู้อ านวยการศนูย์ฟ้ืนฟูสมรรถภาพคนงาน ประจ าภาค  2 

 กระทรวงพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ 
 60. นางดารารัตน์ แก้วสลับสี  พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดระยอง 
 61. นางศรีสุดา เถาเมืองใจ ผู้ปกครองสถานคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กระยอง 
   จังหวัดระยอง 
 62. นางสาวนพพนา เจริญธรรม หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดระยอง  
 63. นางสาวกชพร ปัตโชติชัย ผู้ปกครองนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง 
 64. นายแสงอาทิตย์ คุณิรัตน์ แทน ผู้อ านวยการศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พ่ึงจังหวัดระยอง  

 กระทรวงวัฒนธรรม 
 65. นางศุภดี วิถีธรรมศักดิ์ วัฒนธรรมจังหวัดระยอง   

 กระทรวงศึกษาธิการ 
 66. สิบโทไชยยันต์ เกิดเหมาะ รักษาราชการแทน ศึกษาธิการจังหวัดระยอง 
 67. นายอานนท์ ช่อทอง แทน ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื นที่ 
   การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1 
 68. นายสยาม น าเจริญ แทน ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื นที่ 
   การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2 
 69. นางพัชรี ภู่พุฒ แทน ผู้อ านวยการสถาบัน กศน.ภาคตะวันออก 
 70. นางชุติมณทน์ เรืองกาญจนสุรีย์ ผู้อ านวยการส านักงาน กศน.จังหวัดระยอง   
 71. นายมานะ ภูมิธิ ผู้อ านวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัดระยอง 
 72. นางสาวอนงค์ภัทร์  วางโต แทน ผู้อ านวยการโรงเรียนระยองปัญญานุกูล  

 กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 
 73. นายพงษ์อนันต์ จันทร์ไพร ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดระยอง   

 กระทรวงการคลัง 
 74. นางจินตนา รักสุจริตวงศ ์ คลังจังหวัดระยอง 
 75. นายอังกูร บัวศรี ธนารักษ์พื นที่ระยอง    
 76. นายจรัล เทวรัตน์ สรรพสามิตพื นที่ระยอง 1 
 77. นายประพันธ์ รัตนดิลก ณ ภูเก็ต สรรพสามิตพื นที่ระยอง 2 
 78. นายถวัลย์ รอดจิตต์ นายด่านศุลกากรมาบตาพุด   
 79. นายนพโรจน์ ศรีประเสริฐ สรรพากรพื นที่ระยอง 
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 80. นางสาวมาลัย ศิริราช แทน ผู้อ านวยการส านักงาน คปภ.จังหวัดระยอง 

 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
 81. นางใกล้รุ่ง หลีแก้วสาย แทน เกษตรและสหกรณ์จังหวัดระยอง  
 82. นายสุรสิงห์ พูนเพิ่มทรัพย์สมบัติ เกษตรจังหวัดระยอง  
 83. นายไชยา บุญญานุภาพ สหกรณ์จังหวัดระยอง 
 84. นายเสกสรร แสงศัพท์ แทน ปศุสัตว์จังหวัดระยอง 
 85. นายสงกรานต์ แสงจันทร์ ประมงจังหวัดระยอง 
 86. นายวีระ สุพลาวุฒิ แทน ปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง  
 87. นายประสานต์ พฤกษาชาติ ผู้อ านวยการโครงการชลประทานระยอง 
 88. นายทนง กนะกาศัย ผู้อ านวยการสถานีพัฒนาที่ดินระยอง 
 89. นางสาวทิพยาภา  รัตนวิจิตร แทน หัวหน้าส านักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ระยอง 
 90. นางสาวสุภาพร มหันต์กิจ ผู้อ านวยการศนูย์วิจัยและพัฒนาประมงน  าจืดระยอง 
 91. นายวาริช ตนุภัทรสรณ ์ แทน ผู้อ านวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการ 
   เพาะเลี ยงสัตว์น  าชายฝั่งระยอง 
 92. นางกมลรัตน์ พุทธรักษา แทน ผู้อ านวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอ่าวไทย
   ฝั่งตะวันออก (ระยอง) 
 93. นายอัครินทร์ เสนาะค า แทน ผู้อ านวยการศูนย์ป้องกันและปราบปราม 
   ประมงทะเล เขต 1 (ระยอง) 
 94. นางสมัย บุรีเทศ แทน ผู้อ านวยการส านักงานส่งเสริมและพัฒนา 

การเกษตร เขตท่ี 3 จังหวัดระยอง 
 95. นายสรรเสริญ ปั้นจันทร์ แทน ผู้อ านวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ

การเกษตร จังหวัดระยอง  
 96. นายกฤษฎา เอื อสุวรรณ แทน ผู้อ านวยการศูนย์วิจัยพืชไร่จังหวัดระยอง 
 97. นายอนากร สะอาดแก้ว แทน หัวหน้าส านักงานกองทุนฟื้นฟูและ 
   พัฒนาการเกษตรกร สาขาระยอง 

 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 98. นางอรุณี เอื อภวิช แทน ผู้อ านวยการส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมจังหวัดระยอง 
 99. นายศุภวัตร กาญจน์อติเรกลาภ ผู้อ านวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากร 

ทางทะเลและชายฝั่ง อ่าวไทยฝั่งตะวันออก 
 100. นายวินัย เสาวฤทธิ์ แทน ผู้อ านวยการส านักงานบริหารจัดการทรัพยากร 

ทางทะเลและชายฝั่งที่ 1 

 กระทรวงคมนาคม  
 101.   นายชาติชาย มัฆวิมาลย์ ขนส่งจังหวัดระยอง 
 102.   นายรุ่งโรจน์ สถิตย์ ผู้อ านวยการแขวงทางหลวงระยอง 
 103.   นายมงคล ศุภนัตร์ ผู้อ านวยการแขวงทางหลวงชนบทจังหวัดระยอง 

 กระทรวงพาณิชย์ 
 104.  นางจันทิภา ยั่งยืน แทน พาณิชย์จังหวัดระยอง 
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 กระทรวงอุตสาหกรรม 
 105. นายกรณ์ภัฐวีญ์   ม่วงน้อย อุตสาหกรรมจังหวัดระยอง 

 กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 
 106. นางหทัยรัตน์ วิสุทธิแพทย์ แทน สถิติจังหวัดระยอง 
 107. นายนพรัตน์ ทรัพย์มังสังข์ ผู้อ านวยการสถานีอุตุนิยมวิทยาระยอง 

 กระทรวงพลังงาน 
 108. นายวรพจน์ ทันดร พลังงานจังหวัดระยอง 

 รัฐวิสาหกิจ 
 109. นางศศิพัชร์ สุวรรณพงษ์ แทน ผู้อ านวยการส านักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย     

จังหวัดระยอง 
 110. นายพรรษวัชร์ กิมานันโท แทน ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค สาขาบ้านฉาง 
 111. นายกฤษณะ ข าคง แทน ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดระยอง 
 112. นายปัญญา ชูสกุลวงศ ์ ผู้อ านวยการการยางแห่งประเทศไทย 
   จังหวัดระยอง 
 113. นายสมบูรณ์ ทองศรี แทน หัวหน้าส านักงานเคหะชุมชนระยอง 
 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
 114. นายสุรินทร์ แสงทอง แทน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง 
 115. นายสุธน ซื อประเสริฐ แทน นายกเทศมนตรีนครระยอง 
 116. นางสาวนภางค์ ทิพยเนตร แทน นายกเทศมนตรีเมืองบ้านฉาง  

 องค์กรภาคเอกชน/สภา/อ่ืน ๆ 
 117. นายบุญยืน เลาหวิทยะรัตน์ แทน ประธานหอการค้าจังหวัดระยอง 
 118. นายแดน ปรีชา แทน ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง 
 119. นายกนกพันธ์ ยินดีจันทร์ แทน ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดระยอง 
 120. นายสุรศักดิ์ วงษ์เหม รองประธานคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดระยอง 

 ผู้ไม่มาประชุม 
1. รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง (2)  (ติดราชการ) 

 2.   ผู้บังคับกองพันทหารราบที่ ๗ กรมทหารราบที่ ๓ 
 3.   ผกก. ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดระยอง 
 4.   สว.ทล.๓ กก.๓ บก.ทล. 
 5.   กลุ่มตรวจสอบการเงินจังหวัดระยอง สนง.การตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ 2 จ.ชลบรุี    
 6.   นายสถานีวิทยุ อสมท. จังหวัดระยอง     
 7.   ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อน าโดยแมลงที่ 6.3 จังหวัดระยอง 
 8.   ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๘ (ระยอง) 
 9. ผู้อ านวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรระยอง 
 ๑0. หัวหน้าอุทยานแห่งชาติเขาชะเมา-เขาวง 
 ๑1. หัวหน้าอุทยานแห่งชาติเขาแหลมหญ้า-หมู่เกาะเสม็ด 
 
 
       /12.หัวหน้า... 



~ ๖ ~ 
  

 12. หัวหน้าสวนพฤกษาศาสตร์ระยอง 
 ๑3. ผู้อ านวยการส านักงานเจ้าท่า  ภูมิภาคสาขาระยอง 
 ๑4. ผู้อ านวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ส านักงานระยอง 
 ๑5. ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค  สาขาระยอง 
 ๑6. โทรศัพท์จังหวัดระยอง 
  ๑7. หัวหน้าที่ท าการไปรษณีย์จังหวัดระยอง 
 ๑8. ผู้อ านวยการส านักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด 
 19. นายกเทศมนตรีเมืองมาบตาพุด 
 ๒0. ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดระยอง 
 ๒1. ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดระยอง 
 ๒2. ประธานอาชีวศึกษาจังหวัดระยอง 
 ๒3. ผู้อ านวยการเขตธนาคารออมสินเขตระยอง 
 ๒4. ผู้อ านวยการส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๙ (ชลบุรี) 

 ผู้เข้าร่วมประชุม 
 1.   นางนุจนาถ เรืองมณี หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในจังหวัดระยอง 
 2.   นายสุรชัย สุขสวัสดิ์ ผู้อ านวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูล 
   เพ่ือการพัฒนาจังหวัด 
 3.   นางสาวอัฐฟ้า ก้อนทอง ผู้อ านวยการกลุ่มงานอ านวยการ 
 4.   นายสุปนันท ์ สังข์สุวรรณ ผู้อ านวยการกลุ่มงานศูนย์ด ารงธรรมจังหวัด 
 5.   นายฉันท์ แป้นเพชร จ่าจังหวัดระยอง  
 6.   นายสุนทร โภคา ป้องกันจังหวัดระยอง     

เริ่มประชุม 
  เวลา 09.00 น. 

วาระก่อนการประชุม 
   1.  การมอบรางวัล 
        - มอบเกียรติบัตรรับรองผลการประเมินมาตรฐานการป้องกันและดูแลรักษาวัณโรค      
          ในเรือนจ า ปีงบประมาณ 2561-2562  (จ านวน 2 หน่วยงาน) 
          (ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดระยอง) 

วาระท่ี ๑  เรื่อง  ประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ  
         -  

วาระท่ี ๒   เรื่อง  รับรองรายงานการประชุม 
 ครั งที่ 2/2561 เมื่อวันอังคารที ่27 กุมภาพันธ์ 2561 

  รายงานการประชุมได้ลงเว็บไซต์แล้ว เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2561 
  (www.rayong.go.th/ดาวน์โหลดเอกสาร/กลุ่มงานอ านวยการ) 

มติที่ประชุม  รับรอง    
    
 
          /วาระท่ี 3... 

http://www.rayong.go.th/ดาวน์โหลดเอกสาร/กลุ่มงานอำนวยการ
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วาระท่ี 3     เรื่อง  เพื่อพิจารณา 

            -  

วาระท่ี 4   เรื่อง  เพื่อทราบ     
4.1  สถานการณ์การคลังและการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณ       
       ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
       (ส ำนักงำนคลังจังหวัดระยอง) 

ส านักงานคลังจังหวัดระยอง 

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

สรุปผลการจัดเก็บรายได้จังหวัดระยอง ประจ าเดือนกุมภาพันธ์ 2561 
 

 ก.พ. 61  ก.พ. 60 จ ำนวน ร้อยละ ต.ค.60-ก.พ.61 ต.ค.59-ก.พ.60 จ ำนวน ร้อยละ
สรรพากรพ้ืนทีร่ะยอง 7,765.11 6,460.90 1,304.21 20.19 35,153.78 32,955.79 2,197.99 6.67
สรรพสามติพ้ืนที่ระยอง 1 และ 2 10,318.79 7,132.09 3,186.70 44.68 40,736.66 37,323.34 3,413.32 9.15
ด่านศุลกากรมาบตาพุด 179.60 144.38 35.22 24.39 859.98 631.66 228.32 36.15
ธนารักษ์พ้ืนทีร่ะยอง 20.34 14.10 6.24 44.26 28.02 54.53 -26.51 -48.61
ส่วนราชการอ่ืน 9.62 14.24 -4.62 -32.44 51.80 64.84 -13.04 -20.11
รวมท้ังส้ิน 18,293.46 13,765.71 4,527.75 32.89 76,830.24 71,030.16 5,800.08 8.17

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

ที่มา : รายงานจากส่วนราชการในจังหวัดระยองและรายงานจากระบบ GFMIS (เฉพาะรายไดส้่วนราชการอื่น) 

การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 ตามมติ ครม. เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2560 ลงมติเห็นชอบมาตรการเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้จ่าย
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 และให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอ่ืนของรัฐ       
ถือปฏิบัติตามที่ส านักงบประมาณเสนอ ก าหนดเป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ     
พ.ศ.2561 ดังนี  

เป้าหมายอัตราการเบิกจ่ายงบประมาณ แยกเป็นรายไตรมาส ดังนี  
 

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% 88% 96%  

 
 
 

           /การเบิกจ่าย... 
 

หน่วย : ล้านบาท 
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            การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

ตั งแต่ต้นปีงบประมาณ สิ นสุด ณ วันที่ 16 มีนาคม 2561 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณจังหวัด (งบจังหวัด) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
ตั งแต่ต้นปีงบประมาณ สิ นสุด ณ วันที่ 16 มีนาคม 2561 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
ผลการเบิกจ่ายเงินงบยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด (งบกลุ่มจังหวัด) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

ตั งแต่ตน้ปีงบประมาณ สิ นสุด ณ วันที่ 16 มีนาคม 2561 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

           /ผลการเบิกจ่าย... 

เป้ำหมำย สูง/(ต่ ำ) กว่ำ

จ ำนวนเงิน ร้อยละ
ไตรมำสท่ี 2 

(%) สะสม

   เป้ำหมำย   

ไตรมำสท่ี 2 (%)
จ ำนวนเงิน ร้อยละ

รำยจ่ำยประจ ำ 5,867.43       3,294.59       56.15     55.00 1.15 76 2,572.84      43.85    

รำยจ่ำยลงทุน 3,209.52       920.48          28.68     43.11 (14.43) 65 2,289.04      71.32    

ภำพรวม 9,076.95    4,215.07    46.44   52.29 (5.85) 54 4,861.88   53.56  

ทีม่า : รายงานผลการเบิกจ่ายจากระบบ  GFMIS

หน่วย : ล้านบาท

งบประมำณ
วงเงินท่ีได้รับ

กำรจดัสรร

เบิกจำ่ย  ล ำดับ  

กำร

เบิกจำ่ย

คงเหลือ

เป้ำหมำย สูง/(ต่ ำ) กว่ำ

จ ำนวนเงิน ร้อยละ
ไตรมำสท่ี 2 
(%) สะสม

   เป้ำหมำย   
ไตรมำสท่ี 2 (%)

จ ำนวนเงิน ร้อยละ

รำยจ่ำยประจ ำ 75.85        28.85       38.04 55.00 (16.96) 8 47.00        61.96
รำยจ่ำยลงทุน 222.64      9.05         4.07 43.11 (39.04) 44 213.59      95.93

ภำพรวม 298.49    37.90     12.70 52.29 (39.59) 24 260.59   87.30

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                 6.14            25.81         8 17.65          74.19       

รำยจ่ำยลงทุน 76.37                 -              -            - 76.37          100.00      

ภำพรวม 100.16           6.14         6.13        11 94.02       93.87     

ทีม่า : รายงานผลการเบิกจ่ายจากระบบ GFMIS

หน่วย : ล้านบาท

งบจงัหวัด
 วงเงินท่ีได้รับ

กำรจดัสรร

เบิกจำ่ย     ล ำดับ     

กำรเบิกจำ่ย

คงเหลือ
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ผลการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปีประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

ตั งแต่ต้นปีงบประมาณ สิ นสุด ณ วันที่ 16 มีนาคม 2561 
 
 
 
 

 
 

 

 

มติที่ประชุม   รับทราบ 

     4.2  สถานการณ์น้ าในจังหวัดระยอง 
   (โครงกำรชลประทำนระยอง) 

โครงการชลประทานระยอง 

 

 

 

 

 

            /สรุปปริมาณ... 

เงินกันไว้เบิกเหล่ือมปี
ประจ ำปีงบประมำณ จ ำนวนเงิน ร้อยละ จ ำนวนเงิน ร้อยละ

ปี 2560 2,696.16              1,141.24          42.33      1,554.92         57.67        
ปี 2557-2559 241.38                122.21            50.63      119.17            49.37        

รวม 2,937.54          1,263.45      43.01    1,674.09      56.99     

ทีม่า : รายงานผลการเบิกจ่ายจากระบบ  GFMIS

 วงเงินท่ีได้รับกำร
อนุมัติ

เบิกจำ่ย คงเหลือ
หน่วย : ล้านบาท



~ ๑๐ ~ 
  

 

 

 

 

 

 

            /อ่างเก็บน  า... 



~ ๑๑ ~ 
  

 

 

 

 

 

 

            /โครงการ... 



~ ๑๒ ~ 
  

 

 

 

 

 

มติที่ประชุม รับทราบ 

            /4.3 การป้องกัน... 



~ ๑๓ ~ 
  

   4.3  การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนจังหวัดระยอง 
   (ส ำนักงำนปอองกันลละรรรททำสำธำรณััยจังหวัดระยอง) 

ส านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดระยอง 

 

 

 

                 
/จ านวนผู้เสียชีวิต... 



~ ๑๔ ~ 
  

 

 

 

 
 
 
 

            /จ านวนผู้เสียชีวิต... 



~ ๑๕ ~ 
  

 

 

 

 

 
 
 

            /จ านวนผู้เสียชีวิต... 



~ ๑๖ ~ 
  

 

 
มติที่ประชุม รับทราบ 

   4.4  ข้อเสนอเชิงนโยบายจากการประชุมสมัชชาสตรีระดับจังหวัดระยอง            
                                     ประจ าปี 2561 (6 มีนาคม 2561) 

   (ส ำนักงำนัันนำสังคแลละควำแแันนคงของแนุยย จังหวัดระยอง) 
ส านักงานพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์จังหวัดระยอง 
 

 
มติที่ประชุม รับทราบ          

    เรื่อง เพื่อทราบโดยเอกสาร 
          4.5 ภาพรวมเศรษฐกิจการคลังจังหวัดระยอง 
     (ส ำนักงำนคลังจังหวัดระยอง) 

    4.6    การแก้ไขปัญหาสาธารณสุขที่ส าคัญของจังหวัดระยอง 
                                     (ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดระยอง)  

          4.7      สถานการณ์ด้านแรงงาน 
                    (ส ำนักงำนลรงงำนจังหวัดระยอง) 

   4.8   ข้อมูลเศรษฐกิจการค้าจังหวัดระยอง เดือนกุมภาพันธ์  2561 
    ข้อมูลดัชนีราคาผู้บริโภคจังหวัดระยอง เดือนกุมภาพันธ์ 2561 
                       (ส ำนักงำนัำณิชย จังหวัดระยอง) 

 

            /4.9 การจัดงาน...  



~ ๑๗ ~ 
  

    4.9  การจัดงานมหกรรมเล่าขานต านานเมืองระยองเฉลิมพระเกียรติ 63 พรรษา 
     สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวันอนุรักษ์มรดกไทย 
     ประจ าปี พ.ศ. 2561 
     (ส ำนักงำนจังหวัดระยอง) 

    4.10 ก าหนดการ  วันที่ระลึก “มหาเจษฎาบดินทร์ พระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว” 
     และวันข้าราชการพลเรือน ประจ าปี พ.ศ. 2561 
     (ส ำนักงำนจังหวัดระยอง) 

    4.11 ก าหนดการ “วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช 
     และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์” 
     (ส ำนักงำนจังหวัดระยอง) 

    4.12 ก าหนดการ งานสงกรานต์สืบสานวัฒนธรรมไทย 
     (ส ำนักงำนจังหวัดระยอง) 

    4.13   ผลการด าเนินงานการให้บริการของศูนย์ด ารงธรรมจังหวัดระยอง 
                    (ส ำนักงำนจังหวัดระยอง) 

   4.14  ประชุมกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ นายอ าเภอ และหัวหน้าหน่วยงาน 
    ประจ าจังหวัดระยอง ครั้งที่ 4/2561 ในวันศุกร์ที ่27 เมษายน 2561  
                                       ณ ห้องประชุมภักดีศรีสงคราม (มุขหลัง) ศาลากลางจังหวัดระยอง  
                                   (ส ำนักงำนจังหวัดระยอง) 
มติที่ประชุม  :  รับทราบ           

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

โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดระยอง 

 
 
 
 

            /การประชุม... 



~ ๑๘ ~ 
  

 

 
 

 
 

 
 

 
 
            /ถนนสาย ง.... 



~ ๑๙ ~ 
  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
            /ระบบขนส่ง... 



~ ๒๐ ~ 
  

 

 
 

 
 

 
 

 
 
            /รายงาน... 



~ ๒๑ ~ 
  

 

 
 

 
มติที่ประชุม  :  รับทราบ 

     2) อนุกรรมการด้านพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และพัฒนาอาชีพรายสาขาเศรษฐกิจ 
         ส ำนักงำนลรงงำนจังหวัดระยอง 
ส านักงานแรงงานจังหวัดระยอง 
 

 
 
 
 
 
 
 
           /สรุปการด าเนินการ... 



~ ๒๒ ~ 
  

 

 

 

มติที่ประชุม  :  รับทราบ 

     3) อนุกรรมการด้านส่งเสริมการรับรู้ การประชาสัมพันธ์ และการสื่อสาร 
         ส ำนักงำนประชำสัแัันธ จังหวัดระยอง 

ส านักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดระยอง 

 
 
 
 
 
 
            /สรุปมติ... 

 



~ ๒๓ ~ 
  

 
 

 

 

 
 

            /Social Media... 
 



~ ๒๔ ~ 
  

 

 
 

 
 

 
 

 
 

            /วันที่ 27 .... 



~ ๒๕ ~ 
  

 
 

 
 

 
 

 
 
 

            /วันที่ 29 ... 



~ ๒๖ ~ 
  

 
 

 
 

 
 

 
 
   
            /วันที่ 23 ... 



~ ๒๗ ~ 
  

 

 
 

 

มติที่ประชุม  :  รับทราบ 

     4) อนุกรรมการด้านพัฒนาสังคม คุณภาพชีวิต ทรัพยากรธรรมชาติ 
     และสิ่งแวดล้อม 
     ส ำนักงำนัันนำสังคแลละควำแแันนคงของแนุยย จังหวัดระยอง 

ส านักงานพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์จังหวัดระยอง  

 

มติที่ประชุม  :  รับทราบ 

 

           /5.รายงานสถานการณ์... 



~ ๒๘ ~ 
  

 
   5.2 รายงานสถานการณ์ การส ารวจการระบาดของโรคไหม้ในข้าว  
   จังหวัดระยอง 
    ส ำนักงำนทกยตรจังหวัดระยอง 

ส านักงานเกษตรจังหวัดระยอง 

 

 

 
 
 
 
 
           /ลักษณะ... 
 



~ ๒๙ ~ 
  

 

 
 

 
         

 
 

 
+ 

           /การด าเนินงาน... 



~ ๓๐ ~ 
  

 

 
    
มติที่ประชุม  :  รับทราบ 

   5.3 แนวทางการปฏิบัติการสือ่สารของรัฐบาล โครงการ GCC Line ส าหรับข้าราชการและคร ู
   ส ำนักงำนจังหวัดระยอง   
ส านักงานจังหวัดระยอง   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

          /แนวทางการปฏิบัติ... 



~ ๓๑ ~ 
  

 

 

 

 

 

 

           /3.ผังแสดง... 



~ ๓๒ ~ 
  

 

 

 

 

 

 

           /3.3 ผังแสดง... 



~ ๓๓ ~ 
  

 

 

 

 

 

 

           /วิธีการ... 



~ ๓๔ ~ 
  

 

 

 

 

 

 

           /GCC 2... 



~ ๓๕ ~ 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


