
 

 
 
 
 
 

รายงานการประชุมคณะกรรมการอ านวยการและขับเคลื่อนโครงการ 
และกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก จังหวัดระยอง 

วันที่  25 เมษายน  ๒๕๖2  เวลา  09.3๐ น.  
ณ ห้องศรีสมุทโภคไชย ชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัดระยอง 

************************* 
1. คณะกรรมการฯ 

๑.๑ นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง     ประธานกรรมการ  
๑.๒ นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง   รองประธารกรรมการ 
๑.๓ ร้อยโทอ านวย เจริญวงศ์ แทน รองผู้อ านวยการกองอ านวยการรักษาความมั่นคง 

 ภายในราชอาณาจักร จังหวัดระยอง (ท.)  กรรมการ 
๑.๔ นายอินทรีย์ เกิดมณี ปลัดจังหวัดระยอง      กรรมการ  
๑.๕ พันต ารวจเอกเชาว์ศิริ บุญศิริโยธิน แทน ผู้บังคับการต ารวจภูธรจังหวัดระยอง  กรรมการ 
๑.๖ นายภควรรธ์ ศรเสนา แทน โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดระยอง  กรรมการ 
๑.๗ นางสุทธาทิพย์ หวังสีศิริเพชร แทน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดระยอง  กรรมการ 
๑.๘ นางศุภดี วิถีธรรมศักดิ์  วัฒนธรรมจังหวัดระยอง    กรรมการ 
๑.๙ นางนิมนวล หนูพิษ  แทน ศึกษาธิการจังหวัดระยอง   กรรมการ 
๑.๑๐ นางสาวณดาพัณ กฤติยาพงษ ์ แทน เกษตรและสหกรณ์จังหวัดระยอง  กรรมการ 
๑.๑๑ นายประภาส ขุนคต แทน พัฒนาการจังหวัดระยอง   กรรมการ 
๑.๑๒ นายสงกรานต์ แสงจันทร์  ประมงจังหวัดระยอง    กรรมการ 
๑.๑๓ นายวรพจน์ ทันดร  พลังงานจังหวัดระยอง    กรรมการ 
๑.๑๔ นางสาววรรณวิศา มาลัยศรี แทน อุตสาหกรรมจังหวัดระยอง   กรรมการ 
๑.๑๕ นางดวงใจ โชติบัญชา แทน คลังจังหวัดระยอง    กรรมการ 
๑.๑๖ นางศุภลักษณ์ ศรุติรัตน์วรกุล แทน แรงงานจังหวัดระยอง    กรรมการ 
๑.๑๗ นางสาวสุนีรัตน ์สิงหเสมานนท์  แทน พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดระยอง กรรมการ 
๑.๑๘ นายกุมพล ชวนชม ประชาสัมพันธ์จังหวัดระยอง    กรรมการ 
๑.๑๙ นางสาวทิพย์อาภา ยลธรรม์ธรรม ผู้อ านวยการส านักงานทรัพยากรธรรมชาติ 

  และสิ่งแวดล้อมจังหวัดระยอง    กรรมการ 
๑.๒๐ นายวินัย เสาวฤทธิ์ แทน ผู้อ านวยการส านักงานบริหารจัดการ 

   ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 1 (ระยอง)  กรรมการ 
๑.๒๑ นางสาวเกตน์สิรี สมบูรณ์กรศิริ แทน ผู้อ านวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย  

  ส านักงานระยอง     กรรมการ 
๑.๒๒ นายดนัย เอกธิริยกิจ แทน ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค สาขาระยอง กรรมการ 

        /1.23 นายอานนท์... 
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๑.๒๓ นายอานนท์ วงศ์แย้ม แทน นายอ าเภอเมืองระยอง    กรรมการ 
๑.๒๔ นายชัยวัฒน์ สวัสดภิูมิ แทน นายอ าเภอแกลง    กรรมการ 
๑.๒๕ นางสาวมาลัย ทองค า แทน นายอ าเภอบ้านค่าย    กรรมการ 
๑.๒๖ นายวุฒิศักดิ์ สิงหเดโช นายอ าเภอปลวกแดง    กรรมการ 
๑.๒๗ นายจิระศักดิ์ ตะปะโจทย์ นายอ าเภอบ้านฉาง     กรรมการ 
๑.๒๘ นายภิรมย์ ชุมนุม นายอ าเภอวังจันทร์     กรรมการ 
๑.๒๙ นายสถาพร สกุลสอ แทน นายอ าเภอเขาชะเมา    กรรมการ 
๑.๓๐ นายศิริชัย จันทวงษ์ แทน นายอ าเภอนิคมพัฒนา    กรรมการ 
๑.๓๑ นายพิชิต หุ่นศิริ แทน ผู้อ านวยการส านักงานทางหลวงชนบทที่ 3 (ชลบุรี) กรรมการ  
๑.๓๒ นายอิทธิชาติ ค าอุไร แทน ผู้อ านวยการแขวงทางหลวงชนบทระยอง  กรรมการ  
๑.๓๓ นางสาวน้ าฝน ใจณรงค์ แทน ผู้อ านวยการแขวงทางหลวงระยอง   กรรมการ  
๑.๓๔ นายเสกสรร ทรัพย์เจริญ แทน ผู้อ านวยการโครงการชลประทานระยอง  กรรมการ 
๑.๓๕ นายวรพจน์ สิทธิไกรพงษ์ แทน ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดระยอง  กรรมการ 
๑.๓๖ นายสุธน ซื่อประเสริฐ  แทน นายกเทศมนตรีนครระยอง   กรรมการ 
๑.๓๗ นายประเสริฐ เหล่ากาญจน์สกุล แทน ประธานหอการค้าจังหวัดระยอง   กรรมการ 
๑.๓๘ นายกนกพันธุ์ ยินดีจันทร์ แทน ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดระยอง  กรรมการ 
๑.๓๙ นายแดน ปรีชา แทน ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง   กรรมการ 
๑.๔๐ นายอานูป สงคราสลึง แทน ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวดัระยอง  กรรมการ 
๑.๔๑ นางนงลักษณ์ ทาษี แทน ผู้อ านวยการส านักงานท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด กรรมการ 
๑.๔๒ นายสุรินทร์ สินรัตน์ ประธานอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 

  และสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน จังหวัดระยอง  กรรมการ 
๑.๔๓ นางสาวเบญจมาศ แดงสกุล  แทน ผู้อ านวยการส านักงานนิคมอุตสาหกรรม 

  ร่วมด าเนินงานกลุ่มมาบตาพุด   กรรมการ 
๑.๔๔ นางกัญญกร ใกล้ผล แทน ผู้อ านวยการส านักงานนิคมอุตสาหกรรม 

  อีสเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง)    กรรมการ 
๑.๔๕ นายนัฐพงษ์ รักษาธรรม  แทน ผู้จัดการทั่วไป  

  บริษัท สวนอุตสาหกรรมโรจนะ บ้านค่าย จ ากัด กรรมการ 
๑.๔๖ นางสาวปาจีย์ ไตรพันธุ์ แทน ผู้อ านวยการฝ่ายสื่อสารองค์กร บริษัท จัดการ 

  และพัฒนาทรัพยากรน้ าภาคตะวันออกจ ากัด (มหาชน) กรรมการ 
๑.๔๗ นางสุภาวีดี สิทธินันทน์ แทน ผู้จัดการฝ่ายสนับสนุนโครงการ  

  บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน)   กรรมการ 
๑.๔๘ นางสาวอาภา รติยานุวัฒน์ ผู้แทน กรรมการผู้จัดการใหญ่ 

  บริษัท ไออาร์พีซี จ ากัด (มหาชน)   กรรมการ 
 
        /1.49 นางวาริธร... 
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๑.๔๙ นางวาริธร ถาวระ ผู้แทน ผู้จัดการฝ่ายสื่อสารองค์กรและชุมชนสัมพันธ์  
  บริษัท ดาว เคมิคอลประเทศไทย จ ากัด  กรรมการ 

๑.๕๐ นายมนชัย รักสุจริต ผู้จัดการสมาคมเพ่ือนชุมชนจังหวัดระยอง  กรรมการ 
๑.๕๑  นายสมเกียรติ พูลสุขเสริม หัวหน้าส านักงานจังหวัดระยอง    กรรมการและเลขานุการ 
๑.๕๒  นายธีรพันธ์ ศิริปักมานนท์ แทน ท้องถิ่นจังหวัดระยอง    กรรมการและเลขานุการร่วม 

 

2. กรรมการผู้ไม่เข้าร่วมประชุมฯ เนื่องจากติดภารกิจ 
๒.๑ ผู้อ านวยการส านักงานทรัพยากรน้ าภาค 6       กรรมการ  
๒.๒ เกษตรจังหวัดระยอง        กรรมการ 
๒.๓ หัวหน้าสถานีเพาะช ากล้าไม้ จังหวัดระยอง      กรรมการ 
๒.๔ ผู้อ านวยการสวนพฤกษศาสตร์ระยอง      กรรมการ 
๒.๕ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง      กรรมการ 
๒.๖ นายกเทศมนตรีเมืองมาบตาพุด       กรรมการ 
๒.๗ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ ากัด (มหาชน) กรรมกา  
๒.๘ รองกรรมการผู้อ านวยการ บริษัท อูเบะเคมิคอลส์ (เอเชีย) จ ากัด (มหาชน)   กรรมการ 
๒.๙ กรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัท เอสซีจี เคมิคอลส์ จ ากัด    กรรมการ 

3. ผู้เข้าร่วมประชุม 
๓.๑ นายยอดเพชร แสงพงษ์พิทยา เจ้าหน้าที่จาก ส านักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดระยอง 
๓.๒ นายดนัยศักดิ์ เย็นใจ  เจ้าหน้าที่จาก ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดระยอง 
๓.๓ นายเจษฏิภัทท์ ด าค าเบา  เจ้าหน้าที่จาก ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดระยอง 
๓.๔ นางสาวน้ าฝน ภาสะลักษณ์ เจ้าหน้าที่จาก ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดระยอง 
๓.๕ นายสิริชัย ฉลองนันทชัย  เจ้าหน้าที่จาก ส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดระยอง 
๓.๖ นายสมบัติ พานุรักษ์  เจ้าหน้าที่จาก แขวงทางหลวงชนบทระยอง   
๓.๗ นายกฤษณะ ข าคง  เจ้าหน้าที่จาก การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดระยอง 
๓.๘ นางสาวภัทร ผดุงต้นตระกูล เจ้าหน้าที่จาก บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ าภาคตะวันออกจ ากัด (มหาชน) 
๓.๙ นางสาวปณยา บุญภาศรี  เจ้าหน้าที่จาก บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ าภาคตะวันออกจ ากัด (มหาชน) 
๓.๑๐ นางสาวปิยรัตน์ พึ่งศรี  เจ้าหน้าที่จาก บริษัท ไออาร์พีซี จ ากัด (มหาชน)  
๓.๑๑ นางสาวจันจิรา จินาบุญ  เจ้าหน้าที่จาก บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) 
๓.๑๒ นางสาวสุชามาทย์ ใจยา  เจ้าหน้าที่จาก บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) 
๓.๑๓ นางสาวปิยรัตน์ พึ่งศรี  เจ้าหน้าที่จาก บริษัท ไออาร์พีซี จ ากัด (มหาชน) 

 

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่อง.ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
      เมื่อที่ประชุมพร้อม ผู้ว่าราชการจังหวัดระยองรายงานการประชุมฯ ได้กล่าวเปิด
ประชุมฯ และแจ้งต่อที่ประชุมฯ ว่า กระทรวงมหาดไทยได้รับมอบหมายให้เป็นหน่วยงานหลักในการด าเนิน
โครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก จ านวน 3 
โครงการ ประกอบด้วย         
  ๑) โครงการฟ้ืนฟูและพัฒนาล าน้ า คูคลอง เพ่ือสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตของประชาชน 
  ๒) โครงการ “๑ อ าเภอ ๑ ถนนเฉลิมพระเกียรติ” 
  ๓) โครงการเพิ่มสวนหย่อม/สวนสาธารณะให้แก่ชุมชน 
          /เพ่ือให้การ… 
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 เพ่ือให้การด าเนินการโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ ของกระทรวงมหาดไทย
ข้างต้นเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สมพระเกียรติ รวมทั้งบรรลุผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรม  จึงขอให้จังหวัด
ด าเนินการตามกรอบแนวทางการด าเนินโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธี
บรมราชาภิเษกดังนี้  
      1) แต่งตั้งคณะกรรมการอ านวยการและขับเคลื่อนโครงการและกิจกรรมเฉลิม 
พระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ระดับจังหวัดและระดับอ าเภอ 
   2).ด าเนินโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธี 
บรมราชาภิเษกของจังหวัดและอ าเภอ 
   การประชุมในวันนี้จังหวัดระยองได้เชิญคณะกรรมการอ านวยการฯ มาร่วมประชุมฯ 
เ พ่ือรายงานผลการด าเนินการ และมอบหมายแนวทางโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ  
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
 

                        มติที่ประชุม : รับทราบตามที่ประธานฯ แจ้งให้ทราบ 

ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่อง.เพื่อทราบ   
 2.1 การด าเนินโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคล
พระราชพิธีบรมราชาภิเษก  
 2.1.1 การแต่งตั้งคณะกรรมการอ านวยการและขับเคลื่อนโครงการและกิจกรรม
เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ระดับจังหวัดและระดับอ าเภอ  
 หัวหน้าส านักงานจังหวัดระยอง : ได้กล่าวรายงาน จังหวัดระยองได้มีค าสั่ง
จังหวัดระยอง ที่ 3832/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการอ านวยการและขับเคลื่อนโครงการและกิจกรรม
เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก จังหวัดระยอง และค าสั่งจังหวัดระยอง ที่ 
 4643/2562 เรื่อง แต่งตั้ งคณะกรรมการอ านวยการและขับเคลื่อนโครงการและกิจกรรมเฉลิม 
พระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก จังหวัดระยอง (เพ่ิมเติม) และได้มีหนังสือ
จังหวัดระยอง ด่วนที่สุด ที่ รย 0017.1/ว 1724 ลงวันที่ 29 มีนาคม 2562 ให้อ าเภอทุกอ าเภอแต่งตั้ง
คณะกรรมการอ านวยการและขับเคลื่อนโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคล  
พระราชพิธีบรมราชาภิเษก ระดับอ าเภอ 
 

                                   มติที่ประชุม : รับทราบตามที่ประชุมฯ 
 

 2.1.2 โครงการฟื้นฟูและพัฒนาล าน้ า คูคลอง เพื่อสิ่งแวดล้อมและคุณภาพ
ชีวิตของประชาชน  
    หัวหน้าส านักงานจังหวัดระยอง : ได้กล่าวรายงาน รายละเอียดโครงการ
ฟ้ืนฟูและพัฒนาล าน้ า คูคลอง เพ่ือสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยให้ด าเนินการตามแนวทาง ดังนี้ 
                                            1)  ส ารวจ และคัดเลือกพ้ืนที่แหล่งน้ าที่มีความเหมาะสม เพ่ือจัดท าโครงการฟ้ืนฟู
และพัฒนาล าน้ า คูคลอง เพ่ือสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตของประชาชน  
 
 
               /2) ประสานหน่วยงาน… 
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                   2) ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น ส านักงานทรัพยากรน้ าภาค ส านักงาน
เจ้าท่าภูมิภาค โครงการชลประทานจังหวัด เทศบาลเมือง เทศบาลนคร และองค์การบริหารส่วนต าบล เข้ามามีส่วน
ร่วมในการด าเนินโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ  
   3) ก าหนดแนวทางการพัฒนา/กิจกรรมภายใต้โครงการและกิจกรรม
เฉลิมพระเกียรติฯ 
                                          4) บูรณาการและสร้างการมีส่วนร่วมจากภาคส่วนต่าง ๆ ภายในจังหวัด 
ทั้งหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคประชาชน และจิตอาสา ในการด าเนิ น
โครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ ในระดับพ้ืนที่ อย่างต่อเนื่องและพร้อมเพรียงกัน                
                                 จังหวัดระยองมอบหมายให้อ าเภอทุกอ าเภอด าเนินการตามหนังสือจังหวัดระยอง 
ด่วนที่สุด ที่ รย 0017.1/ว 1724 ลงวันที่ 29 มีนาคม 2562 และอ าเภอได้รายงานความก้าวหน้าตามล าดับ ดังนี้ 
  (1) อ าเภอเมืองระยอง : คลองหนองมะหาด  
                                       นายอานนท์ วงศ์แย้ม ผู้แทนนายอ าเภอเมืองระยอง : คลองหนองมะหาด
ตั้งอยู่หมู่ที่ 3 ต าบลทับมา พิกัดที่ตั้ง (GPS) ละติจูด 12.6949007 ลองติจูด 101.2537226 มีขนาด 
กว้าง 12 เมตร ยาว 3 กิโลเมตร ความส าคัญเป็นเส้นทางการไหลของน้ าสู่ทะเล  สภาพปัญหามีผักตบชวากีด
ขวางทางไหลผ่านของน้ า และแนวทางการด าเนินกิจกรรมจัดเก็บผักตบชวา ระยะทาง 800 เมตร ขุดลอกตาม
ความเหมาะสม ดูแลรักษาอย่างสม่ าเสมอ 
   (2) อ าเภอแกลง : คลองร าแพน 
                                        นายชัยวัฒน์ สวัสดิภูมิ ผู้แทนนายอ าเภอแกลง : คลองร าแพน ตั้งอยู่ที่
ต าบลคลองปูน พิกัดที่ตั้ง (GPS) ละติจูด 12.7394597 ลองติจูด 101.6539396 มีขนาดความกว้าง ๓๐ เมตร 
ยาว ๕ กิโลเมตร ความส าคัญเป็นแหล่งน้ าในการผลิตน้ าประปาเพ่ือแจกจ่ายให้กับประชาชนในพ้ืนที่ เป็นแหล่ง
น้ า เ พ่ื อการ เกษตร  และ ใช้ ในการท าประมง  เพาะ พันธุ์ สั ต ว์ น้ า  สภาพปัญหามี วั ช พืชปกคลุ ม  
กีดขวางทางน้ า และแนวทางการด าเนินกิจกรรมจัดท าโครงการลอกคูคลอง ก าจัดวัชพืช 500 ตัน 
    (3) อ าเภอบ้านค่าย : คลองใหญ่ 
          นางสาวมาลัย ทองค า ผู้แทนนายอ าเภอบ้านค่าย : คลองใหญ่ ตั้งอยู่ที่
หมู่ที่ ๘ ต าบลหนองบัว พิกัดที่ตั้ง (GPS) ละติจูด 12.9673392 ลองติจูด 101.1629703 มีขนาดความ
กว้าง 40 เมตร ยาว 1.๖ กิโลเมตร ความส าคัญเป็นล าคลองเชื่อมระหว่างหมู่ 1 ไปยัง หมู่ 2 และอยู่ใกล้แหล่ง
น้ าศักดิ์สิทธิ์ วังสามพญา วัดละหารไร่ สภาพปัญหามีวัชพืชปกคลุมตลอดสองข้างทาง และมีผักตบชวากีดขวาง
การไหลของน้ า  และแนวทางการด าเนินกิจกรรมขุดลอกโดยใช้รถขุดตีนตะขาบก าจัดวัชพืช                       
     (4) อ าเภอปลวกแดง : คลองหลังวัดไพรสณฑ์                                  
       นายวุฒิศักดิ์ สิงหเดโช นายอ าเภอปลวกแดง : ตั้งอยู่หมู่ที่ ๑ ต าบล
ปลวกแดง พิกัดท่ีตั้ง (GPS) ละติจูด 12.9711185 ลองติจูด 101.2088012 มีขนาดความกว้าง ๓๐ เมตร 
ยาว ๒ กิโลเมตร เป็นเส้นทางไหลผ่านของน้ าจากหมู่ที่ ๔ วังตาผิน ลงสู่อ่างเก็บน้ าหนองปลาไหล ความส าคัญ
เป็นแหล่งน้ าที่ส าคัญในการใช้อุปโภค บริโภค ส าหรับผลิตน้ าประปา บริการประชาชนในพื้นท่ีต าบลปลวกแดง 
สภาพปัญหาตื้นเขิน วัชพืชจ านวนมาก ล าน้ าแคบ และมีน้ าเสียจากชุมชนระบายลงมา และแนวทางการด าเนิน
กิจกรรมขุดลอกล าน้ าตื้นเขินให้น้ าไหลสะดวกขึ้น ตกแต่งดินตามลาดตลิ่งให้เรียบ มิให้เป็นอุปสรรคต่อทางเดิน
ของน้ าก าจัดวัชพืช ผักตบชวา และรื้อท าลายสิ่งกีดขวาง ทางน้ าไหล และท าพ้ืนที่บ าบัดน้ าเสียโดยวิธีธรรมชาติ  
 
         /(5) อ าเภอบ้านฉาง… 
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     (5) อ าเภอบ้านฉาง : พยูนคลอง 1 (ฝายภูริมาศ)                               
      นายจิระศักดิ์ ตะปะโจทย์ นายอ าเภอบ้านฉาง : พยูนคลอง 1 (ฝายภูริมาศ) 
ตั้งอยู่หมู่ที่ ๒, ๔ ต าบลบ้านฉาง พิกัดที่ตั้ง (GPS) ละติจูด 13.4014906 ลองติจูด 99.7143855 มีขนาด
ความกว้าง 20 เมตร ยาว 300 เมตร ความส าคัญเป็นแหล่งน้ าส าคัญที่ประชาชน หมู่ที่ 2, 4 ต าบลบ้านฉาง 
ใช้บริโภค เพ่ือการเกษตร และเทศบาลต าบลบ้านฉางใช้เป็นแหล่งน้ าในการช่วยเหลือภัยแล้งและดับเพลิง 
สภาพปัญหามีความตื้นเขิน วัชพืชจ านวนมาก และแนวทางการด าเนินกิจกรรมโดยจัดกิจกรรม จิตอาสา ก าจัด
วัชพืช และขุดลอกคูคลอง 
     (6) อ าเภอวังจันทร์ : ล าคลองซอยวังน้ าใจ 
                                         นายภิรมย์ ชุมนุม นายอ าเภอวังจันทร์ : ล าคลองซอยวังน้ าใจ ตั้งอยู่หมู่ที่ ๑ 
ต าบลวังจันทร์ พิกัดที่ตั้ง (GPS) ละติจูด 12.9699248 ลองติจูด 101.3578785 มีขนาดความกว้าง  
12 เมตร ยาว 300 เมตร ความส าคัญเป็นคลองสาธารณะที่ชาวบ้านหมู่ ๑ ต าบลวังจันทร์ ใช้ในการเกษตร
และใช้สอยในชีวิตประจ าวัน สภาพปัญหามีผักตบชวาจ านวนมาก ท าให้ไม่สามารถน าน้ ามาใช้ประโยชน์ได้ 
และแนวทางการด าเนินกิจกรรมท าการขุดลอกคูคลอง และก าจัดวัชพืช 
     (7) อ าเภอเขาชะเมา : คลองน้ าใส 
   นายสถาพร สกุลสอ ผู้แทนนายอ าเภอเขาชะเมา : คลองน้ าใส ตั้งอยู่หมู่ที่ 2 
ต าบลน้ าเป็น พิกัดที่ตั้ง (GPS) ละติจูด 9.015555 ลองติจูด 99.0130805 มีขนาดความกว้าง 70 เมตร
ยาว 1 กิโลเมตร ความส าคัญเป็นแหล่งน้ าเพ่ือการเกษตร สภาพปัญหาตื้นเขิน มีวัชพืชปกคลุม และแนวทาง
การด าเนินกิจกรรมขุดลอกคูคลอง ก าจัดวัชพืช 
     (8) อ าเภอเขานิคมพัฒนา : คลองลุงด า/เป้าหมายเพื่อก าจัดผักตบชวา 
    นายศิริชัย จันทวงษ ์ผู้แทนนายอ าเภอนิคมพัฒนา : คลองลุงด า ตั้งอยู่หมู่ 1 
ซอย 13 ต าบลพนานิคม พิกัดที่ตั้ง (GPS) ละติจูด 12.8409197 ลองติจูด 101.0041914 มีขนาดความ
กว้าง  ๑๐ - ๒๐ เมตร ยาว ๑๕ กิโลเมตร ไหลผ่านจากต าบลมะขามคู่และต าบลพนานิคม ลงสู่อ่างเก็บน้ าดอก
กราย ความส าคัญเป็นคลองท่ีไหลผ่านหลายหมู่บ้าน ประชาชนใช้ประโยชน์จากแหล่งน้ าเพ่ือการเกษตร สภาพ
ปัญหาผักตบชวาขึ้นอย่างหนาแน่น ส่งผลต่อคุณภาพน้ าและการใช้ประโยชน์ และแนวทางการด าเนินกิจกรรม
บูรณาการหน่วยงานในพ้ืนที่ด าเนินการก าจัดผักตบชวาและเก็บขยะในแหล่งน้ าอย่างสม่ าเสมอ และขุดลอก
ตามความเหมาะสม 
  มติที่ประชุม : ให้อ าเภอทุกอ าเภอด าเนินการดังนี้ 
  1. ให้ตรวจความถูกต้องของล าคลอง ความกว้าง ความยาว ความลึกชัดเจน 
ห้ามประมาณการณ ์
  2. ใช้หน่วยวัดเดียวกันเพ่ือความถูกต้องของข้อมูล และเป็นไปในลักษณะเดียวกัน 
  3. การบูรณาการทุกภาคส่วนเข้าร่วม ภาครัฐ เอกชน ประชาชน เข้าร่วมกับภาคราชการ 
  4. ตรวจสอบถนน เรื่อง เขตการความรับผิดชอบของหน่วยงานใด เพ่ือขอ
อนุญาตและการสนับสนุนในการด าเนินโครงการและกิจกรรมฯ 
 
 
         /5. ล าคลองท่ีม…ี 
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  5. ล าคลองที่มีความต่อเนื่องจากอ าเภออ่ืน ๆ ท าความสะอาดเพียงอ าเภอใด
อ าเภอหนึ่งไม่ได้ คือ คลองทับมาในพ้ืนที่อ าเภอเมืองระยอง ให้บูรณการทุกอ าเภอที่ล าคลองไหลผ่านร่วมกันท า
ความสะอาดตลอดสาย เพ่ือป้องกันวัชพืชไหลตามล าคลอง และให้ทุกภาคส่วนเข้าร่วมดูแล โดยทางอ าเภอเป็น
ศูนย์กลางประสานหน่วยงานอื่น ๆ ในการเข้าร่วม 
  6..ประสานบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ ากัด (มหาชน) เชิญชวน
พนักงานจิตอาสา และผู้สนใจเข้าร่วมโครงการและกิจกรรมฯ ที่จัดขึ้น 
  7. เรื่องการท าเบิกจ่าย ศึกษากระบวนการหรือวิธีการที่ถูกต้อง เพ่ือให้ส านักงาน
การตรวจเงินแผ่นดินสามารถตรวจสอบได้ 
 

                                  2.1.3 โครงการ “๑ อ าเภอ ๑ ถนนเฉลิมพระเกียรติ”  
  หัวหน้าส านักงานจังหวัดระยอง : ได้กล่าวรายงาน รายละเอียดโครงการ 
“๑ อ าเภอ ๑ ถนนเฉลิมพระเกียรติ” โดยให้ด าเนินการตามแนวทาง ดังนี้ 
     1) ส ารวจ และคัดเลือกถนนที่มีความส าคัญ อาทิ มีความส าคัญทาง
ประวัติศาสตร์ ทางวัฒนธรรมหรือเศรษฐกิจ หรือสัญลักษณ์ (Landmark) ของอ าเภอ/จังหวัด 
     2) ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น ส านักทางหลวง แขวงทางหลวง แขวง
ทางหลวงชนบท องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาลเมือง เทศบาลนคร และองค์การบริหารส่วนต าบล เข้ามา
มีส่วนร่วมในการด าเนินโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ 
     3) ก าหนดแนวทางการพัฒนา/กิจกรรมภายใต้โครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ 
     4) บูรณาการและสร้างการมีส่วนร่วมจากภาคส่วนต่าง ๆ ภายในจังหวัด  
ทั้งหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคประชาชน และจิตอาสา ในการด าเนิน
โครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ ในระดับพ้ืนที่ อย่างต่อเนื่องและพร้อมเพรียงกัน เช่น 
   - ปรับปรุงพ้ืนผิวถนนและบาทวิถี การทาสีสองข้างทาง การทาสีเส้นถนนใหม่ เป็นต้น 
   -.ปรับภูมิทัศน์ถนนให้เป็นระเบียบเรียบร้อย สะอาด สวยงาม ปลอดภัย 
หรือสะท้อนถึงอัตลักษณ์ของจังหวัด เช่น ปลูกต้นไม้ที่มีความเหมาะสมกับพ้ืนที่ เพ่ือให้ร่มรื่น สวยงาม ตลอด
ทั้งสองข้างทาง ตามความเหมาะสม ซึ่งอาจพิจารณาต้นไม้ที่ให้ดอกสีเหลืองเป็นล าดับแรก 
   -.จิตอาสา ประชาชน และภาคส่วนต่าง ๆ เข้ามีส่วนร่วมในการท ากิจกรรม 
ดูแล รักษา ท าความสะอาดถนนเฉลิมพระเกียรติอย่างต่อเนื่อง 
   -.กิจกรรมอ่ืน ๆ ตามความเหมาะสมของพ้ืนที่ เช่น การจัดระเบียบ
สายไฟฟ้า น าสายไฟฟ้าลงดิน การจัดระเบียบ และป้ายโฆษณา เป็นต้น 
     จังหวัดระยองมอบหมายให้อ าเภอทุกอ าเภอด าเนินการตามหนังสือจังหวัดระยอง 
ด่วนที่สุด ที่ รย 0017.1/ว 1724 ลงวันที่ 29 มีนาคม 2562 และอ าเภอได้รายงานความก้าวหน้าตามล าดับ ดังนี้ 
                             (1) อ าเภอเมืองระยอง: สายสุขุมวิท-ยายดา-ชากลาว 
       นายอานนท์ วงศ์แย้ม ผู้แทนนายอ าเภอเมืองระยอง : สายสุขุมวิท - ยายดา -
ชากลาว ตั้งอยู่หมู่ที่ 3, 6, 8, 12, 14 ต าบลตะพง พิกัดที่ตั้ง (GPS) ละติจูด 12.383595 ลองติจูด 
101.211982 มีขนาดความกว้าง 6 เมตร ยาว 5.66 กิโลเมตร ความส าคัญเป็นเส้นทางท่องเที่ยว เชิงเกษตร  
และเป็นเส้นทางที่พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาฯ  ทรงเสด็จมาชมสวนผลไม้ที่สวนยายดา (ป้าบุญชื่น) 
 
        /และทรงผสม... 
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และทรงผสมเกสรสละและเกสรเงาะ ซึ่งพระองค์ท่านเรียกว่า "แต่งงานเงาะ" พร้อมทั้งตัดผลทุเรียนพันธุ์
หมอนทองด้วย และกิจกรรมที่จะด าเนินการท าความสะอาด ปรับปรุงภูมิทัศน์ ปลูกต้นไม้และไม้ดอกบริเวณ
สองข้างทาง จัดระเบียบป้ายริมทาง และจัดท าป้ายบอกทางมาตรฐาน 
    (2) อ าเภอแกลง : ถนนหนองกันเกรา 
   นายชัยวัฒน์ สวัสดิภูมิ ผู้แทนนายอ าเภอแกลง : ถนนหนองกันเกรา 
ตั้งอยู่ที่ต าบลทางเกวียน พิกัดที่ตั้ง (GPS) ละติจูด 12.7905778 ลองติจูด 101.6412355 มีขนาดความกว้าง 
14 เมตร ยาว 1.5 กิโลเมตร ความส าคัญเป็นถนนเส้นที่ผ่านวัดสารนาถธรรมาราม ซึ่งเป็นวัดอารามหลวง   
มีอุโบสถที่ใหญ่ และไม่มีเสากลางหลังแรกของภาคตะวันออก  เป็นสถานที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุและ
พระพุทธรูปองค์พระประธานจ าลองมาจากพระพุทธชินราช วัดมหาธาตุ จังหวัดพิษณุโลก มีการจ าลองเอาพระ
พุทธเจดีย์ที่ส าคัญของแต่ละภาคไว้ คือ พระปฐมเจดีย์ พระธาตุพนม พระเจดีย์พุทธคยาจ าลอง และพระบรม
ธาตุไชยา เป็นวัดฝ่ายธรรมยุติที่เคร่งต่อกฎระเบียบเป็นอย่างมาก อีกทั้งเป็นถนนที่เชื่อมต่อระหว่างสุขุมวิท -
บ้านบึง - แกลง เข้าสู่ตลาดสามย่าน ซึ่งเป็นสายส าคัญในการสัญจร และเป็นย่านเศรษฐกิจของอ าเภอแกลง 
และกิจกรรมที่จะด าเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์ ให้มีความสวยงาม ปรับปรุงไฟแสงสว่างตลอดเส้นทาง ปรับปรุง
ผิวถนนให้มีความเรียบ 
     (3) อ าเภอบ้านค่าย : ถนนสายเลียบคลองใหญ่                                
     นางสาวมาลัย ทองค า ผู้แทนนายอ าเภอบ้านค่าย : ถนนสายเลียบคลอง
ใหญ่ ตั้งอยู่หมู่ที่ 1 เชื่อมหมู่ที่ 2 ต าบลหนองบัวพิกัดที่ตั้ง (GPS) ละติจูด 12.7760628 ลองติจูด
101.2926843 มีขนาดความกว้าง 8 เมตร ยาว 2.5 กิโลเมตร ความส าคัญติดกับแม่น้ าระยอง และอยู่ใกล้ 
แหล่งน้ าศักดิ์สิทธิ์ วังสามพญา วัดละหารใหญ่ และวัดละหารไร่และเป็นเส้นทางเชื่อมต่อหมู่ที่ 1 ไปยังหมู่ที่ 2  
และกิจกรรมที่จะด าเนินการปรับปรุงผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก เป็นถนนลาดยางแอสฟัลท์ฯ  จัดระเบียบ
ป้ายริมทาง ท าความสะอาดโดยจิตอาสา และปลูกต้นไม้สองข้างทาง 
                           (4) อ าเภอปลวกแดง : ถนนสี่แยกมาบเตย-สะพานคลองปลวกแดง 
                                          นายวุฒิศักดิ์ สิงหเดโช นายอ าเภอปลวกแดง : ถนนสี่แยกมาบเตย -
สะพานคลองปลวกแดง ตั้งอยู่หมู่ที่ 6 ต าบลปลวกแดง พิกัดที่ตั้ง (GPS) ละติจูด 12.9629613 ลองติจูด 
101.1683256 มีขนาดความกว้าง 16 เมตร ยาว 1.2 กิโลเมตร เป็นเส้นทางหลักในการสัญจรของ
ประชาชนในพ้ืนที่อ าเภอปลวกแดง และกิจกรรมที่จะด าเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์ โดยปลูกต้นไม้บริเวณเกาะ
กลางถนน และเปิดโคมไฟส่องสว่างยามค่ าคืน เพ่ือความสะดวกต่อผู้สัญจรไปมา เพ่ือลดอุบัติเหตุ 
     (5) อ าเภอบ้านฉาง : ถนนพยูน – กงเพชร                                      
      นายจิระศักดิ์ ตะปะโจทย์ นายอ าเภอบ้านฉาง : ถนนพยูน – กงเพชร ตั้งอยู่
หมู่ที่ ๔ ต าบลบ้านฉาง พิกัดที่ตั้ง (GPS) ละติจูด 12.693154 ลองติจูด 101.0806482 มีขนาดความ
กว้าง 18 - 20 เมตร ยาว 4.4 กิโลเมตร ความส าคัญเป็นถนนเชื่อมไปสู่นิคมอุตสาหกรรมเอเชียมาบตาพุด 
และเป็นเส้นทางแหล่งท่องเที่ยว 3 หาด ได้แก่ หาดพลา, หาดพยูน, หาดน้ าริน และการคมนาคมขนส่ง
ผลิตภัณฑ์การเกษตร และกิจกรรมที่จะด าเนินการจัดกิจกรรมจิตอาสาท าความสะอาดบริเวณสองข้างทาง  
ปรับภูมิทัศน์ให้เป็นระเบียบเรียบร้อย ปลูกต้นไม้สีเหลืองสองข้างทาง และจัดระเบียบป้ายโฆษณาให้เป็น
ระเบียบเรียบร้อย 
        /(6) อ าเภอวังจันทร์... 
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  (6) อ าเภอวังจันทร์ : ถนนชุมแสง - บ้านแก่งหวาย 
                                          นายภิรมย์ ชุมนุม นายอ าเภอวังจันทร์ : ถนนชุมแสง - บ้านแก่งหวายตั้งอยู่ 
หมู่ที่ 6 ต าบลชุมแสง พิกัดที่ตั้ง (GPS) ละติจูด 12.9388891 ลองติจูด 101.519577 มีขนาดความกว้าง 
6 เมตร ยาว 5 กิโลเมตร ความส าคัญเป็นถนนที่สวยงามปลูกไม้ดอกไม้ประดับตลอดเส้นทาง ๕ กิโลเมตร มุ่งสู่
อ่างเก็บน้ าประแสร์ ซึ่งเป็นอ่างเก็บน้ าขนาดใหญ่ของอ าเภอวังจันทร์ ถือเป็นแลนด์มาร์คของอ าเภอวังจันทร์
และกิจกรรมที่จะด าเนินการปรับภูมิทัศน์บริเวณถนนให้เป็นระเบียบเรียบร้อย และมีความสวยงาม ดูแลรักษา
ความสะอาดอย่างสม่ าเสมอ และปลูกต้นไม้สองข้างทาง 
     (7) อ าเภอเขาชะเมา : ถนนสายวัดถ้ าวัฒนมงคล - บ้านตะขบ 
                                         นายสถาพร สกุลสอ ผู้แทนนายอ าเภอเขาชะเมา : ถนนสายวัดถ้ าวัฒนมง
คล - บ้านตะขบ ตั้งอยู่หมู่ที่  5 ต าบลเขาน้อย พิกัดที่ตั้ง (GPS) ละติจูด 13.0970439 ลองติจูด
101.6047755 มีขนาดความกว้าง 8 เมตรยาว 2.4 กิโลเมตร ความส าคัญเป็นถนนที่ได้รับการคัดเลือกให้
เป็นถนนปลอดภัยของ ต าบลเขาน้อย มีภูมิทัศน์สองข้างทางที่มี ความสวยงามตามธรรมชาติ และกิจกรรมที่จะ
ด าเนินการโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณถนนสายวัดถ้ าวัฒนมงคล - บ้านตะขบ หมู่ที่ 5 ต าบลเขาน้อย โดย
การก่อสร้างศาลาที่พักริมทางพร้อมติดตั้งเสาไฟฟ้าส่องสว่างชนิดสถาปัตยกรรมเเละเสาไฟฟ้าส่องสว่างชนิดกิ่ง
เดี่ยว ความสูง 9 เมตร เพ่ือเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 
     (8) อ าเภอนิคมพัฒนา : ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๑๙๑ 
                                         นายศิริชัย จันทวงษ์ ผู้แทนนายอ าเภอนิคมพัฒนา : ทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข ๓๑๙๑ ตั้งอยู่ต าบลนิคมพัฒนา และต าบลมาบข่าพิกัดที่ตั้ง (GPS) ละติจูด 12.7760234  
ลองติจูด 101.1871819 มีขนาดความกว้าง  40 เมตร ยาว 10 กิโลเมตร เป็นถนนเส้นหลักที่พาดผ่าน
สถานที่ราชการ บริษัท ห้างร้าน และชุมชนต่างๆ จ านวนมาก เป็นถนนเศรษฐกิจของอ าเภอและกิจกรรมที่ 
จะด าเนินการกิจกรรมท าความสะอาด ล้างถนนเพ่ือลดฝุ่นละออง ดูแลปลูกต้นไม้สองข้างทาง และจัดระเบียบสองข้างทาง 

 รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง  : การวัดหน่วยของถนน และล าคลองให้ใช้
หน่วยเดียวกัน ตรวจสอบพิกัดให้ถูกต้อง เพ่ือความชัดเจนของข้อมูล โดยให้อ าเภอทุกอ าเภอตรวจสอบความ
ถูกต้องอีกครั้ง 

 ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง : ให้มีการบูรณาการทุกภาคส่วนเข้าร่วม ภาครัฐ 
เอกชน ประชาชน เข้าร่วมกับภาคราชการ 

 ปลัดจังหวัดระยอง : การท าความสะอาดล าคลอง เนื่องจากบางอ าเภอใช้ล า
คลองที่มีความต่อเนื่องจากอ าเภออ่ืน โดยท าความสะอาดเพียงอ าเภอหนึ่งไม่ได้ เพราะเมื่อท าความสะอาด
แล้วแต่วัชพืชจากอีกอ าเภอจะไหลลงมา ให้อ าเภอตัดสินอีกครั้งในการท าความสะอาดล าคลองสายเดียวกัน
ตลอดสาย เพ่ือความสะอาดและเห็นผลในการด าเนินกิจกรรม คลองทับมา ในเขตอ าเภอเมืองระยอง 

 

        /ผู้ว่าราชการ... 
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 ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง : คลองทับมาในพ้ืนที่อ าเภอเมืองระยองเชื่อมต่อ
หลาย ๆ อ าเภอ ให้ประสานอ าเภออ่ืน ๆ ที่ล าคลองไหลผ่านเข้าร่วมในการท าความสะอาดล าคลองตลอดสาย
และบูรณการทุกภาคส่วนเข้าร่วมดูแล โดยทางอ าเภอเป็นศูนย์กลางประสานหน่วยงานอ่ืน ๆ ในการเข้าร่วม 

 ผู้แทนประธานเจ้าหน้าที่บริหารกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท พีทีที โก
ลบอล เคมิคอล จ ากัด (มหาชน) : เนื่องจากทางบริษัทมีโครงการในการจัดท ากิจกรรมอย่างต่อเนื่องของคลองห้วย
มหาด โดยทางบริษัทยินดีให้จิตอาสาเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรม หรือในส่วนอื่น ๆ ที่มีการจัดกิจกรรม 
 

  มติที่ประชุม : ให้อ าเภอทุกอ าเภอด าเนินการดังนี้ 
  1. ให้ตรวจความถูกต้องของถนน ความกว้าง ความยาวชัดเจน ห้ามประมาณการณ์ 
  2. ใช้หน่วยวัดเดียวกันเพ่ือความถูกต้องของข้อมูล และเป็นไปในลักษณะเดียวกัน 
  3. การบูรณาการทุกภาคส่วนเข้าร่วม ภาครัฐ เอกชน ประชาชน เข้าร่วมกับภาคราชการ 
  4. ตรวจสอบถนน เรื่อง เขตการความรับผิดชอบของหน่วยงานใด เพ่ือขอ
อนุญาตและการสนับสนุนในการด าเนินโครงการและกิจกรรมฯ 
  5. ประสานบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ ากัด (มหาชน) เชิญชวน
พนักงานจิตอาสา และผู้สนใจเข้าร่วมโครงการและกิจกรรมฯ ที่จัดขึ้น 
  6. เรื่องการท าเบิกจ่าย ศึกษากระบวนการหรือวิธีการที่ถูกต้อง เพ่ือให้ส านักงาน
การตรวจเงินแผ่นดินสามารถตรวจสอบได้ 

 2.1.4 โครงการเพิ่มสวนหย่อม/สวนสาธารณะให้แก่ชุมชน  
   หัวหน้าส านักงานจังหวัดระยอง : ได้กล่าวรายงาน รายละเอียดโครงการ
เพ่ิมสวนหย่อม/สวนสาธารณะให้แก่ชุมชน ดังนี้ 
                   1) แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งส ารวจ และคัดเลือกพ้ืนที่ 
ที่เหมาะสม เพ่ือด าเนินการสร้าง ปรับปรุงฟื้นฟูสวนหย่อม/สวนสาธารณะในพ้ืนที่ 
                    2) ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมจังหวัดระยอง เข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ  
                   3) ก าหนดแนวทางการพัฒนา/กิจกรรมภายใต้โครงการและกิจกรรม 
เฉลิมพระเกียรติฯ 
                    4) .บูรณาการและสร้างการมีส่วนร่วมจากภาคส่วนต่างๆ ทั้งหน่วยงาน
ภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคประชาชน และจิตอาสา ในการสร้าง ปรับปรุง ฟ้ืนฟู และ
ดูแลรักษาความสะอาดสวนหย่อม/สวนสาธารณะหรืออาจจัดท าเป็นสวนสมุนไพร หรือสวนสุขภาพในพ้ืนที่
ชุมชน อย่างต่อเนื่องและพร้อมเพรียงกัน 
             จั งหวัดระยองมอบหมายให้ ส านักงานส่ งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
จังหวัดระยองด าเนินการตามหนังสือจังหวัดระยอง ด่วนที่สุด ที่ รย 0017.1/ 5345 ลงวันที่ 29 มีนาคม 2562 
และส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดระยองได้รายงานความก้าวหน้า ดังนี้ 
    ผู้แทนท้องถิ่นจังหวัดระยอง : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ
สร้าง ปรับปรุง ฟ้ืนฟูสวนหย่อม/สาธารณะ เพ่ือให้ประชาชนได้มีสถานที่ส าหรับท ากิจกรรมพักผ่อนหย่อนใจ
และออกก าลังกาย รวมทั้งพัฒนาสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิต อ าเภอโดยคณะกรรมการอ านวยการโครงการฯ  
          /ระดับอ าเภอ… 
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ระดับอ าเภอ ด าเนินการคัดเลือกสวนหย่อม/สวนสาธารณะระดับอ าเภอ อย่างน้อย 1 แห่ง (จาก อปท. ในพ้ืนที่ 
รวม อบจ./ทน./ทม.) รายงานให้จังหวัดระยองภายในวันที่ 23 เมษายน 2562 และจังหวัดโดยคณะกรรม
อ านวยการโครงการฯ ระดับจังหวัด ด าเนินการคัดเลือกสวนหย่อม/สวนสาธารณะอย่างน้อย 1 แห่ง  
จากสวนหย่อม/สวนสาธารณะ ระดับอ าเภอ ซึ่งก าหนดให้ใช้ชื่อว่า “สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ เนื่องใน
โอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก” โดยรายงานผลการคัดเลือกฯระดับอ าเภอ ส่งให้กรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น ภายในวันที่ 1 พฤษภาคม 2562 (ทั้งนี้ ส าหรับตัวอย่างข้อความสวนสาธารณะฯ สถ.  
อยู่ระหว่างจัดท า) 
   โครงการเพ่ิมสวนหย่อม/สวนสาธารณะให้แก่ชุมชน จังหวัดระยอง  
โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีสวนหย่อม/สวนสาธารณะ  จ านวน  36 อปท.( จ านวน 50 สวนหย่อม/
สวนสาธารณะ) และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ไม่มีสวนหย่อม/สวนสาธารณะ  จ านวน  32 อปท. 
   จังหวัดระยองจะด าเนินการประชุมคณะกรรมการอ านวยการโครงการฯ 
จังหวัดระยอง เพ่ือคัดเลือกสวนหย่อม/สวนสาธารณะ ระดับจังหวัดระยอง อย่างน้อย 1 แห่ง ภายในเดือน
พฤษภาคม 2562 (ทั้งนี้ ได้ประสาน สถ. ขอขยายผลการคัดเลือกฯ เรียบร้อยแล้ว)  รายงานผลการคัดเลือก
ระดับจังหวัดและความก้าวหน้าให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นทราบทุกเดือน ทั้งนี้ จังหวัดระยองได้
รายงานความก้าวหน้าในการส ารวจคัดเลือกสวนหย่อม/สวนสาธารณะ ในพ้ืนที่ไปให้กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่นทราบแล้ว (ตามหนังสือ จว.ระยอง ด่วนที่สุด ที่ รย 0023.3/ว 2098 ลว. 23 เม.ย. 2562)ส าหรับ
ผลการคัดเลือกสวนหย่อม/สวนสาธารณะ ในระดับจังหวัด จะรายงานให้หลังจากประชุมคณะกรรมการฯ แล้ว 
   อ าเภอได้รายงานการคัดเลือกสวนหย่อม/สวนสาธารณะในพ้ืนที่อ าเภอ 
อย่างน้อย 1 แห่ง มาให้จังหวัดระยองทราบแล้ว ได้แก่ อ าเภอแกลง จ านวน 2 แห่ง อ าเภอบ้านค่าย จ านวน 1 แห่ง 
อ าเภอบ้านฉาง จ านวน 1 แห่ง อ าเภอปลวกแดง จ านวน 1 แห่ง อ าเภอเมืองระยอง จ านวน 3 แห่ง 
อ าเภอนิคมพัฒนา จ านวน 1 แห่ง อ าเภอวังจันทร์ จ านวน 1 แห่ง อ าเภอเขาชะเมา จ านวน 1 แห่ง รวม 11 แห่ง 

   นายสุรินทร์ สินรัตน์ ประธานอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน จังหวัดระยอง: ทางอาสาฯ มีเครือข่ายทุกอ าเภอ โดยแต่ละอ าเภอสามารถประสานของ
ความร่วมมือในการท ากิจกรรมได้ และยินดีที่จะเข้าร่วมกิจกรรมฯ ป้ายในกิจกรรมฯ หรือเนื่องในโอกาสใด 
พระองค์ใด โดยการใส่ชื่อให้ถูกต้องและเต็มโดยไม่ย่อเพ่ือความถูกต้องของจุดประสงค์ของสวนหย่อมนั้น เช่น 
สวนหย่อมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา แบบนี้ไม่ถูกต้อง กล่าวคือ พระองค์ใด วันที่เท่าไร เป็นต้น และการ
จัดท า พุ่มเงินพุ่มทอง ต้องท าให้ถูกต้องไม่สลับข้างกัน ตรวจสอบให้ชัดเจน อีกท้ัง สวนหย่อมที่มีการจัดสร้างขึ้น
ใหม่นั้นต้องแจ้งหน่วยงานใด ขึ้นทะเบียนที่ไหน อย่างไร ท าให้ถูกต้อง เพราะสวนหย่อมบางที่ของจังหวัดระยอง
ไม่ได้จุดทะเบียน เช่น สวนสมุนไพรสมเด็จย่า  

   ผู้แทนท้องถิ่นจังหวัดระยอง: รับทราบและด าเนินการ 

   ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง: แจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ทุกแห่งปรับปรุง
พ้ืนที่ส่วนรวมให้เป็นพ้ืนที่สีเขียวเพ่ิมข้ึน เพ่ือแก้ปัญหาฝุ่นละออง อาการร้อน และให้ทุกพ้ืนที่ท าอย่างต่อเนื่อง 

   ปลัดจังหวัดระยอง: การใช้ที่ดินให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง
ตรวจสอบ ศึกษาของการใช้ประโยชน์ของที่ดินนั้นก่อนเพื่อความถูกต้อง 

   ผู้แทนท้องถิ่นจังหวัดระยอง: รับทราบและมีการตรวจสอบแล้วจ านวน 11 แห่ง 

 

         /รองผู้ว่าราชการ… 
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   รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง: การนิคมอุตสาหกรรมทุกแห่ง ภาคเอกชน 
ให้มีการส่วนร่วมในการจัดท าสวนหย่อมหรือปรับปรุงส่วนหย่อมที่มีอยู่แล้วให้สวยงาม และมีขนาดใหญ่ขึ้นกว่าเดิม  

   ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง: สร้างและปรับปรุงอย่างน้อย 1 แห่งในแต่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และให้ศึกษาว่าต้องมีการเสนอ ครม. หรือไม่ กับชื่อที่มีอยู่แล้ว ถ้ามีชื่ออยู่แล้วจะ
เรียกชื่อไหนเมื่อมีการปรับปรุงในโอกาสอะไร เรื่องของสวนหย่อมให้ทบทวนใหม่ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นทุกแห่ง เพ่ือให้ประชานชนได้ระลึกถึงได้ตลอด ละให้ปรับปรุงจริง ๆ 

   ผู้แทนท้องถิ่นจังหวัดระยอง: รับทราบและด าเนินการ 

   รองผู้ ว่าราชการจังหวัดระยอง : เรื่องการท าเบิกจ่าย ท าอย่างไรให้ 
ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินสามารถตรวจสอบได ้เบิกได้หรือเบิกไม่ได้ ฝากในการซักซ้อม 

   ผู้แทนท้องถิ่นจังหวัดระยอง: รับทราบและด าเนินการ 

   มติที่ประชุม : ให้ส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดระยองด าเนินการดังนี้ 
   1. แจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งตรวจสอบ และศึกษาการใช้
ประโยชน์ของที่ดินนั้นก่อน เพ่ือความถูกต้องในการใช้ที่ดิน 
   2. แจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งปรับปรุงพ้ืนที่ส่วนรวมให้เป็น
พ้ืนที่สีเขียวเพ่ิมข้ึน และให้ทุกพ้ืนที่ท าอย่างต่อเนื่อง 
   3. แก้ไขป้ายสวนหย่อม/สวนสาธารณะให้ถูกต้อง จัดท าขึ้นเพ่ืออะไร เนื่องในโอกาส
อะไร พระองค์ใด เช่น สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา แบบนี้ไม่ถูกต้อง ไม่ได้บอกข้อมูลที่ชัดเจน 
   4. การจัดท า พุ่มเงิน พุ่มทอง ต้องท าให้ถูกต้องไม่สลับข้างกัน 
   5. สวนหย่อม/สวนสาธารณะที่มีการจัดสร้างขึ้นใหม่ ต้องแจ้งหน่วยงานใด 
ขึ้นทะเบียนที่ไหน ท าให้ถูกต้อง เพราะสวนหย่อมบางท่ีของจังหวัดระยองไม่ได้ขึ้นทะเบียนที่ถูกต้อง 
   6. ประสานการนิคมอุตสาหกรรมทุกแห่ง และภาคเอกชน ให้มีส่วนร่วมใน
การจัดท าสวนหย่อม/สวนสาธารณะหรือปรับปรุงและฟ้ืนฟูที่มีอยู่แล้วให้สวยงามขยายใหญ่ขึ้น 
   7. เรื่องการท าเบิกจ่าย ศึกษากระบวนการหรือวิธีการที่ถูกต้อง เพ่ือให้ส านักงาน
การตรวจเงินแผ่นดินสามารถตรวจสอบได้ 
 

         2.2 พิธีปลูกต้นไม้มงคลพระราชทาน 
       หัวหน้าส านักงานจังหวัดระยอง : ได้กล่าวรายงาน รายละเอียดการจัดพิธีปลูก
ต้นไม้มงคลพระราชทาน เพ่ือความเป็นสิริมงคล และเป็นการน้อมร าลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ได้
พระราชทานต้นรวงผึ้งอันเป็นต้นไม้ประจ ารัชกาลส าหรับแต่ละจังหวัด กระทรวงมหาดไทยจึงขอให้จังหวัด
ด าเนินการ ดังนี้  
  2.2.1 ก าหนดพ้ืนที่ปลูกต้นไม้มงคลพระราชทานบริเวณศาลากลางจังหวัด  
โดยให้เลือกพ้ืนที่ที่เหมาะสม ซึ่งมีความสง่างามสมพระเกียรติ และเอ้ืออ านวยต่อการเจริญเติบโตในระยะยาว
สืบต่อไป 
   
         /2.2.2 ก าหนดให้… 
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  2.2.2 ก าหนดให้มีพิธีปลูกต้นไม้มงคลพระราชทาน ในวันจันทร์ที่ 29 เมษายน 2562 
เวลา 10.00 น. ซึ่งเป็นวันคล้ายวันประสูติพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ โดยเชิญชวนภาค
ส่วนต่าง ๆ รวมทั้งประชาชนจิตอาสาเข้ามามีส่วนร่วม พร้อมทั้งจัดท าป้ายชื่อต้นไม้มงคลพระราชทานในพ้ืนที่
ปลูกที่จังหวัดก าหนด ทั้งนี้ในระยะต่อไปในการปรับปรุงภูมิทัศน์ให้จังหวัดพิจารณาแบบมาตรฐานบริเวณปลูก
ต้นไม้พระราชทานที่กรมโยธาธิการและผังเมืองได้ออกแบบ 
  2.2.3 ก าหนดแนวทางการบ ารุงและดูแลรักษาต้นไม้มงคลที่ได้รับพระราชทาน 
โดยให้หน่วยงานที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญด้านต้นไม้เข้ามามีส่วนร่วมให้ค าแนะน าในการปลูก บ ารุง และดูแล
รกัษาอย่างใกล้ชิด 
 กระทรวงมหาดไทยก าหนดให้ทุกจังหวัดจัดพิธีปลูกต้นไม้มงคลพระราชทาน ในวัน
จันทร์ที่ 29 เมษายน 2562 เวลา 10.00 น. ซึ่งจังหวัดระยองก าหนดพ้ืนที่ปลูกต้นไม้มงคลพระราชทาน  
ณ บริเวณสนามหญ้าด้านหน้าศาลากลางจังหวัดระยอง โดยเชิญหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน และจิตอาสา
เข้าร่วมกิจกรรม และรายงานผลการด าเนินงานให้กระทรวงมหาดไทยทราบ ภายในวันที่ 3 พฤษภาคม 2562 
 

                                   มติที่ประชุม: รับทราบวัน เวลา และสถานที่จัดพิธีปลูกต้นไม้มงคลพระราชทาน 
 

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่อง เพื่อพิจารณา 
  หัวหน้าส านักงานจังหวัดระยอง : กล่าวรายงานรายละเอียดการจัดนิทรรศการเฉลิม
พระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ดังนี้ 
   3.1 จังหวัดระยองแจ้งส านักงานศึกษาธิการจังหวัดระยองเตรียมความพร้อมในการ
จัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยให้มีเนื้อหาเกี่ยวกับ
พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พระราชประวัติ พระราชกรณียกิจ และโครงการพระราชด าริของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  
ซึ่งจะได้แจ้งรูปแบบและรายละเอียดการด าเนินงานให้ทราบต่อไป  (หนังสือจังหวัดระยอง ด่วนที่สุด  
ที ่รย 0017.2/ 4585 ลงวันที่ 20 มีนาคม 2562) 
  3.2 จังหวัดระยองแจ้งส านักงานศึกษาธิการจังหวัดระยองถึงแนวทางการ 
จัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ในส่วนภูมิภาค   
(หนังสือจังหวัดระยอง ด่วนที่สุด ที่ รย 0017.2/ 6380 ลงวันที่ 22 เมษายน 2562)  
          1) จัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธี 
บรมราชาภิเษก ระหว่างวันที่ 1 - 31 พฤษภาคม 2562 ณ ศาลากลางจังหวัด และสถานที่ที่จังหวัดก าหนด       
ให้มีการจัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล รวมทั้งแจ้งนายอ าเภอพิจารณาจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติฯ ณ ที่ว่าการอ าเภอ 
โดยมีกรอบแนวทางในการจัดนิทรรศการ แบ่งเป็น 2 ส่วน ประกอบด้วย 
  (1) พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 โดยมีเนื้อหา เช่น  
ตราสัญลักษณ์และความหมายของตราสัญลักษณ์พระราชพิธีบรมราชาภิ เษก  พุทธศักราช 2562 
หมายก าหนดการพระราชพิธี ความส าคัญและความเป็นมาของพระราชพิธี พระราชพิธีเบื้องต้น (พิธีพลีกรรม
ตักน้ าจากแหล่งน้ าศักดิ์สิทธิ์ของจังหวัด พิธีท าน้ าอภิเษกของจังหวัด) พระราชพิธีเบื้องกลาง (พระราชพิธีบรม
ราชาภิเษก พระราชพิธีเฉลิมพระราชมณเฑียร การเสด็จพระราชด าเนินเลียบพระนคร โดยขบวนพระพยุหยา-
ตราทางสถลมารค เป็นต้น) และพระราชพิธีเบื้องปลาย (การเสด็จพระราชด าเนินเลียบพระนคร โดยขบวน 
พระพยุหยาตราทางชลมารค) 
 
        /(2) พระราชกรณียกิจ… 
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 (2) พระราชกรณียกิจในพ้ืนที่ เช่น เนื้อหาเกี่ยวกับการเสด็จพระราชด าเนิน 
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ  การด าเนินโครงการจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. และ  
พระมหากรุณาธิคุณท่ีมีต่อประชาชน 
             ทั้งนี้ ข้อมูลประกอบการจัดนิทรรศการจะต้องอ้างอิงจากแหล่งข้อมูลซึ่ง
ได้รับการตรวจสอบความถูกต้องแล้ว หรือค้นคว้าจากแหล่งข้อมูลประกอบการจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ  
       2) การก าหนดกิจกรรมและรายละเอียดในการจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ 
เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกระดับจังหวัด และระดับอ าเภอ ควรผ่านการพิจารณาจาก
คณะกรรมการอ านวยการและขับเคลื่อนโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคล  
พระราชพิธีบรมราชาภิเษกระดับจังหวัด และระดับอ าเภอ  เพ่ือสร้างการรับรู้ร่วมกันในระดับพ้ืนที่  
และประชาสัมพันธ์การด าเนินโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ ให้ประชาชนรับทราบในวงกว้าง 
 3) ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพ้ืนที่ร่วมวางแผนและสนับสนุนการ 
จัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติฯ เช่น  ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัด ส านักงานประชาสัมพันธ์จังหวัด  
หรือสถาบันการศึกษา เป็นต้น 
  4) ให้บูรณาการและสร้างการมีส่วนร่วมจากภาคส่วนต่าง ๆ ภายในจังหวัด 
ทั้งหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน และจิตอาสาเฉพาะกิจ พระราชพิธีบรมราชาภิเษก  
กลุ่มงานนิทรรศการและพิธีการเพ่ือสนับสนุนการจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติฯ ของจังหวัดและอ าเภอ 
รวมทั้งท าหน้าที่ช่วยเหลือในการจัดนิทรรศการและให้ความรู้แก่ผู้มาร่วมชมนิทรรศการ 
    ผู้แทนศึกษาธิการจังหวัดระยอง : ได้รายงานแผนการด าเนินการว่า ประตูด้านหน้า
ของศาลากลางจังหวัดระยอง จัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติฯ ในเรื่องพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 
2562 โดยมีเนื้อหา เช่น ตราสัญลักษณ์และความหมายของตราสัญลักษณ์พระราชพิธีบรมราชาภิเษก 
พุทธศักราช 2562 หมายก าหนดการพระราชพิธี ความส าคัญและความเป็นมาของพระราชพิธี พระราชพิธี
เบื้องต้น (พิธีพลีกรรมตักน้ าจากแหล่งน้ าศักดิ์สิทธิ์ของจังหวัด พิธีท าน้ าอภิเษกของจังหวัด) พระราชพิธีเบื้อง
กลาง (พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พระราชพิธีเฉลิมพระราชมณเฑียร การเสด็จพระราชด าเนินเลียบพระนคร 
โดยขบวนพระพยุหยา-ตราทางสถลมารค เป็นต้น) และพระราชพิธีเบื้องปลาย (การเสด็จพระราชด าเนินเลียบ
พระนคร โดยขบวนพระพยุหยาตราทางชลมารค) 
 ประตูด้านหลังของศาลากลางจังหวัดระยอง จัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติฯ ในเรื่อง
พระราชกรณียกิจในพ้ืนที่ เช่น เนื้อหาเกี่ยวกับการเสด็จพระราชด าเนิน โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
การด าเนินโครงการจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. และพระมหากรุณาธิคุณท่ีมีต่อประชาชน 

 ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง: ในส่วนของการจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติฯ ให้จัด
อย่างสมพระเกียรติ สวยงาม และน่าชื่นชุม และให้ย้ายทั้ง 2 สถานที่ ไปยังสถานที่จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล
ด้านหน้าศาลากลางจังหวัดระยอง 

 ผู้แทนศึกษาธิการจังหวัดระยอง: รับทราบและด าเนินการ 

 ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง: ให้หน่วยงานอ่ืน ๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ร่วมจัด
นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติฯ ในหน่วยงาน 

 หัวหน้าส านักงานจังหวัดระยอง: ได้มีการแจ้งให้อ าเภอทุกอ าเภอจัดนิทรรศการ
เฉลิมพระเกียรติฯ และรายงานผลให้จังหวัดทราบตามแบบรายงาน และส่งให้กระทรวงมหาดไทยทราบต่อไป 

         /ปลัดจังหวัดระยอง… 
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 ปลัดจังหวัดระยอง: ให้ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดระยองประสานแต่ละอ าเภอจัด
จิตอาสาดูแลและให้ค าแนะนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติฯ แก่ผู้เข้าชมนิทรรศการฯ 

 ผู้แทนจากศึกษาธิการจังหวัดระยอง: รับทราบและด าเนินการ 

 มติที่ประชุม : ให้ส านักงานศึกษาธิการด าเนินการดังนี้ 
 1. นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติฯ ทั้งด้านหน้า และด้านหลังของศาลากลางจังหวัด
ระยองให้ย้ายไปยังสถานที่จดัพิธีถวายพระพรชัยมงคลด้านหน้าศาลากลางจังหวัดระยองในวันจัดพิธีฯ 
 2. ประสานหน่วยงานอ่ืน ๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ร่วมจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติฯ 
ในหน่วยงาน 
  3. ประสานแต่ละอ าเภอจัดจิตอาสาดูแลและให้ค าแนะนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติฯ 
แก่ผู้เข้าชมนิทรรศการฯ 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่อง  อ่ืน ๆ  (ถ้ามี) 
                      ผู้อ านวยการส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดระยอง: บวชเฉลิมพระเกียรติเนื่องในพระ
ราชพิธีบรมราชาภิเษก ให้อ าเภอทุกอ าเภอส่งรายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม ประสาน ประชาสัมพันธ์ไปยังวัดทุกวัน
ในเขตพ้ืนที่ของแต่ละอ าเภอในการรับสมัครบวชฯ 

    นายอ าเภอ และผู้แทนนายอ าเภอทุกท่าน: รับทราบและด าเนินการ 

    มติที่ประชุม : ให้อ าเภอทุกอ าเภอแจ้งวัดทุกแห่งในเขตการปกครองประกาศรับสมัครผู้ที่
สนใจบวช และให้ส่งข้อมูลไม่เกินวันที่ 29 เมษายน 2562 

 วัฒนธรรมจังหวัดระยอง: มหรสพสมโภชเนื่องในงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษกที่ก าลังจะ
เกิดข้ึนนี้ รัฐบาลได้มอบหมายให้คณะอนุกรรมการจัดมหรสพสมโภช เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรม
ราชาภิเษก ภายใต้คณะกรรมการฝ่ายโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราช
พิธีบรมราชาภิเษก ร่วมกับกระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) จัดขึ้นโดยบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ 
เช่น กระทรวงมหาดไทย กรุงเทพมหานคร และภาคเอกชน จังหวัดระยองก าหนดจัดพิธีในวันที่ 22 - 24 
พฤษภาคม 2562 และพิธีเปิดงานจะจัดขึ้นในวันที่ 22 พฤษภาคม เวลา 18.30 น. พร้อมกันทั่วประเทศ 
 

 มติที่ประชุม : ไม่มี 

 เลิกประชุมเวลา 12.30 น. 
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