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รายงานการประชุม 
คณะกรรมการตรวจติดตามและประเมินผล 

การด าเนินโครงการแก้ไขและบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ 
อันเนื่องมาจากปัญหาภัยแล้งและอุทกภัยในจังหวดัระยอง 

วันที่ 24 ตุลาคม 2562  เวลา 09.30 น. 
 ณ ห้องศรีสมุทโภคไชย  ชั้น 4  ศาลากลางจังหวดัระยอง 

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

กรรมการผูม้าประชุม 
1. นายสุรศักดิ์  เจริญศิริโชติ  ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง                  ประธานฯ 
2. นางสาวภัทรชนันท์  ผ่องผาด แทน ปลัดจังหวัดระยอง 
3. นายสมชาย รุ่งเรือง   ท้องถิ่นจังหวัดระยอง                
4. ว่าที่ร้อยเอก ธีรพงศ์  ครุธดิลกานันท์ โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดระยอง 
5. นายสมจิตร จันทร์ผลึก   แทน ผู้อ านวยการส านักงานทรัพยากรธรรมชาติ 
      และสิ่งแวดล้อมจังหวัดระยอง 
6. นางสาวกรจิรัฏฐ์  พงจันทร์ศธร แรงงานจังหวัดระยอง 
7. นางจินตนา รักสุจริตวงศ์  คลังจังหวัดระยอง 
8. นางวรัญญา ถนอมพันธุ์   พาณิชย์จังหวัดระยอง 
9. นายสุวิชัย สินบังเกิด   เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดระยอง 
10. นายมานพ จันทร์พงษ์   แทน เกษตรและสหกรณ์จังหวัดระยอง 
11. นางสุกันตา ศรีก านล   แทน ปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง 
12. นายกรกช ชื่นตา   แทน ผู้อ านวยการส านักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาระยอง 
13. นายบุญยืน เลาหวิทยะรัตน์ แทน ประธานหอการค้าจังหวัดระยอง 
14. นายสุรพล สุทธจินดา   ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง 
15. นายสุรศักดิ์ วงศเ์หม   รองประธานคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดระยอง 
16. นายพิธพร สมะลาภา   ผู้แทนหอการค้าจังหวัดระยอง 
17. นายสุวิทย์ ชื่นปิยะวาจา  ผู้แทนสภาอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง 
18. นายประเทือง วงศ์ซ้ิม   ผู้แทนสภาอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง 
19. นายมาโนชย์ ประทุมพิทักษ์ ผู้แทนคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดระยอง 
20. นายพินิจนันท์ ประดับ   ผู้แทนคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดระยอง 
21. นายสมเกียรติ  พูลสุขเสริม หัวหน้าส านักงานจังหวัดระยอง   เลขานุการฯ 
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ผู้ไม่มาประชุม (ตดิราชการ/ภารกิจส าคัญ) 
1. รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง (นายปริญญา โพธิสัตย์) 
2. รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง (นายยุทธพล  องอาจอิทธิชัย) 
2. รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง (ว่าที่ร้อยตรี พิรุณ  เหมะรักษ์) 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
1. นางณัฏฐ์ชุภา แสงจันทร์พงษ์ อ าเภอเมืองระยอง 
2. นายอธิวัฒน์  ตันศิร ิ   อ าเภอแกลง 
3. นายประสิทธิ์  คอกขุนทด  อ าเภอบ้านค่าย 
4. นายวุฒิศักดิ์ สิงหเดโช   อ าเภอปลวกแดง 
5. นายดิเรก ศรีรัตน์   อ าเภอบ้านฉาง 
6. นายภิรมย์ ชุมนุม   อ าเภอวังจันทร์ 
7. นายศิริชัย จันทร์ศรี   อ าเภอนิคมพัฒนา 
8. นายนราสิทธุ์ ทองอ่วมใหญ่  อ าเภอเขาชะเมา 
9. นางสาวยุการัตน์ เบ็ญศรีรัตน์ ส านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดระยอง 
10. นางจีรภา บุญไชโย   ส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดระยอง 
11. นางสาวสมหมาย พลมณี  ส านักงานเกษตรจังหวัดระยอง 
12. นางสาวดาริน สุขหงส ์  ส านักงานเกษตรจังหวัดระยอง 
14. นายวันเฉลิม เวียงนนท์  การประปาส่วนภูมิภาคสาขาระยอง 
15. นายจีรวัสส์  เปรมดิษฐ์  ส านักงานจังหวัดระยอง 
16. นายศรัณย์  เพชรพันธ์   ส านักงานจังหวัดระยอง 
17. นางสาวเพ็ญนภา วรรณวงศ์ ส านักงานจังหวัดระยอง 
18. นางสาวอนงค์พร อารีกุล  ส านักงานจังหวัดระยอง 
19 นางสาวศิริพร สารลึก   ส านักงานจังหวัดระยอง 
20. นางสาวณัฐภาณี เศรษฐะทัตต์ ส านักงานจังหวัดระยอง 
 
 
เร่ิมประชุมเวลา 09.30 น. 
 เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานในการประชุมฯ กล่าวเปิดและ
ด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระ มีดังนี้ 
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ระเบียบวาระที่  ๑  เร่ือง ประธานแจ้งใหท้ี่ประชุมทราบ 
   ด้วยรัฐบาลได้ให้ความส าคัญเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาภัยแล้งและอุทกภัยในหลายพื้นที่
ทั่วประเทศ ประกอบกับในคราวการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๒ เห็นว่าเพ่ือให้การแก้ไข
และบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนทั่วประเทศอันเนื่องมาจากปัญหาภัยแล้งและปัญหาอุทกภัย
เป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ จึงมีมติมอบหมายให้กระทรวงมหาดไทยเป็นเจ้าภาพหลักไปบูรณาการ
ร่วมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
จัดเตรียมมาตรการ แผนงาน/โครงการต่าง ๆ ที่มีความพร้อม และสามารถด าเนินการได้อย่างรวดเร็ ว เพ่ือแก้ไข
และบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในจังหวัดต่าง ๆ โดยด่วน จึงให้จังหวัดบูรณาการร่วมกับส่วนราชการ
ในจังหวัดเตรียมด าเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีฯ ข้างต้น 
   จังหวัดระยองได้ด าเนินการตามแนวทางข้างต้น โดยได้จัดท าค าของบประมาณส าหรับการ
แก้ไขและบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพ้ืนที่อันเนื่องมาจากปัญหาภัยแล้งและปัญหาอุทกภัยใน
จังหวัดระยอง โดยเสนอจ านวน 234 โครงการ วงเงินรวมทั้งสิ้น 244,153,010 บาท ซึ่งกองจัดท างบประมาณ
เขตพ้ืนที่ 1 ส านักงบประมาณ ได้พิจารณาอนุมัติให้ด าเนินโครงการ รวมจ านวน 201 โครงการ วงเงินรวมทั้งสิ้น 
194,439,400 บาท ทั้งนี้ จังหวัดระยองได้อนุมัติโครงการและมอบอ านาจให้หน่วยงานและอ าเภอที่รับผิดชอบ
ด าเนินโครงการแล้ว จากการตรวจสอบพบปัญหา/อุปสรรคที่เกี่ยวข้อง หน่วยงานและอ าเภอจึงได้แจ้งยกเลิก
โครงการ รวมจ านวน 32 โครงการ วงเงินรวม 88,284,600 บาท ดังนั้น สรุปสถานะโครงการที่ด าเนินการ จ านวน 
169 โครงการ วงเงินรวม 106,154,800 บาท 
   เพ่ือเป็นการติดตามและประเมินผลการด าเนินโครงการต่าง ๆ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
จังหวัดระยองจึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจติดตามและประเมินผลการด าเนินโครงการแก้ไขและบรรเทาปัญหา
ความเดือดร้อนของประชาชนในพ้ืนที่อันเนื่องมาจากปัญหาภัยแล้งและอุทกภัยในจังหวัดระยอง ประกอบด้วย 3 ชุด 
ซึ่งในวันนี้จึงได้เชิญคณะกรรมการฯ ทุกท่าน มาเข้าร่วมประชุมเพ่ือชี้แจงแนวทางและสร้างความเข้าใจก่อนที่
คณะกรรมการจะลงพื้นท่ีจริงเพื่อไปตรวจติดตามและประเมินผลการด าเนินโครงการฯ ต่อไป 

   มติที่ประชุม : รับทราบตามที่ประธานฯ แจ้งให้ทราบ 
 

ระเบียบวาระที่  ๒ เร่ือง เพ่ือทราบ 

   การแต่งตั้งคณะกรรมการคณะกรรมการตรวจติดตามและประเมินผลการด าเนิน
   โครงการแก้ไขและบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่อันเนื่องมาจาก
   ปัญหาภัยแล้งและอุทกภัยในจังหวัดระยอง (ฝ่ายเลขานุการฯ) 
   ฝ่ายเลขานุการฯ แจ้งข้อมูลในที่ประชุมฯ ดังนี้ 
   ตามที่กระทรวงมหาดไทยได้แจ้งแนวทางปฏิบัติโครงการแก้ไขและบรรเทาปัญหาความ
เดือดร้อนของประชาชนในพ้ืนที่อันเนื่องมาจากปัญหาภัยแล้งและอุทกภัยในจังหวัด ก าหนดให้จังหวัดจะต้องแต่งตั้ง
คณะกรรมการเพ่ือท าหน้าที่ติดตามและประเมินประสิทธิภาพของโครงการ โดยมีองค์ประกอบจากภาคส่วนที่
เกี่ยวข้อง อาทิ ภาคราชการ สถาบันการศึกษา องค์กรภาคประชาชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง  
เป็นต้น หรือใช้กลไกของคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดร่วมติดตามและประเมินโครงการอย่างใกล้ชิด 
   จากแนวทางข้างต้น จังหวัดระยองจึงได้แต่งตั้ง“คณะกรรมการตรวจติดตามและประเมินผล
การด าเนินโครงการแก้ไขและบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่อันเนื่องมาจากปัญหาภัยแล้ง
และอุทกภัยในจังหวัดระยอง” ตามค าสั่งจังหวัดระยอง ที่ 12236 ลงวันที่ 8 ตุลาคม 2562  เพ่ือตรวจติดตาม
และประเมินผลการด าเนินโครงการฯ ในพ้ืนที่จังหวัดระยอง เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ด าเนินการตาม
ระเบียบข้อปฏิบัติอย่างถูกต้อง ประกอบด้วยคณะกรรมการ 3 ชุด ดังนี้ 
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   1) คณะกรรมการชุดที่ 1 ดูแลรับผิดชอบ จ านวน 55 โครงการ งบประมาณรวมทั้งสิ้น 
50,403,000 บาท โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง (นายปริญญา โพธิสัตย์) เป็นประธานกรรมการ และมี
ปลัดจังหวัดระยอง หรือผู้แทน เป็นกรรมการและเลขานุการ 
   2) คณะกรรมการชุดที่ 2 ดูแลรับผิดชอบ จ านวน 56 โครงการ งบประมาณรวมทั้งสิ้น 
29,633,200 บาท โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง (นายยุทธพล องอาจอิทธิชัย) เป็นประธานกรรมการ 
และมีหัวหน้าส านักงานจังหวัดระยอง หรือผู้แทน เป็นกรรมการและเลขานุการ 
   3) คณะกรรมการชุดที่ 3 ดูแลรับผิดชอบ จ านวน 58 โครงการ งบประมาณรวมทั้งสิ้น 
26,118,600 บาท โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง (ว่าที่ร้อยตรี พิรุณ เหมะรักษ์) เป็นประธานกรรมการ 
และมีท้องถิ่นจังหวัดระยอง หรือผู้แทน เป็นกรรมการและเลขานุการ 
   ทั้งนี้ จังหวัดระยองได้มีหนังสือแจ้งเวียนให้คณะกรรมการทุกท่านทราบแล้ว ตามหนังสือ
จังหวัดระยอง ด่วนที่สุด ที่ รย 0017.2/ว 4982 ลงวันที่ 8 ตุลาคม 2562 

   ข้อคิดเห็น/ชี้แจง เพิ่มเติม : 
   ประธานที่ประชุมฯ ได้ให้ข้อแนะน าเพ่ิมเติม ดังนี้ ส าหรับคณะกรรมการชุดที่ 2 และ 3  
ซึ่งไม่มีกรรมการที่มีความรู้หรือความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับด้านการช่างหรือวิศวกรรม ให้สามารถขอความร่วมมือจาก
หน่วยงานที่มีความรู้และความเชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้องได้ เพื่อให้การลงพ้ืนที่ตรวจติดตามฯ มีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ ขอให้
คณะกรรมการแต่ละชุดตรวจติดตามการด าเนินโครงการต่าง ๆ ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการ
ตามท่ีได้เสนอของบประมาณ และหากพบข้อผิดพลาดขอให้แจ้งหรือให้ข้อแนะน าแก่หน่วยด าเนินโครงการให้แก้ไข
ให้เรียบร้อยและถูกต้องด้วย 

   มติที่ประชุม : รับทราบ 
    

ระเบียบวาระที่  3   เร่ือง เพ่ือพิจารณาและติดตาม 
   3.1  การรายงานความก้าวหน้าในการด าเนินโครงการต่าง ๆ ของหน่วยงานและอ าเภอ 
     (หน่วยงานและอ าเภอที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณฯ)  
     ฝ่ายเลขานุการฯ แจ้งข้อมูลในที่ประชุมฯ ดังนี้ 
     1) จังหวัดระยอง เสนอจ านวน 234 โครงการ วงเงินรวม 244,153,010 บาท  
     2) กองจัดท างบประมาณเขตพ้ืนที่ 1 ส านักงบประมาณ ได้พิจารณาอนุมัติให้ด าเนิน
โครงการ จ านวน 201 โครงการ วงเงินรวม 194,439,400 บาท  
     3) หน่วยงานและอ าเภอขอแจ้งยกเลิกโครงการ รวมจ านวน 32 โครงการ วงเงินรวม 
88,284,600 บาท 
     4) สรุปสถานะโครงการ จ านวน 169 โครงการ วงเงินรวม 106,154,800 บาท 
     ส าหรับรายละเอียดการด าเนินงานของแต่ละหน่วยงานและอ าเภอ ฝ่ายเลขานุการฯ 
ได้รวบรวมข้อมูล ณ วันที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2562 และได้เชิญหน่วยงานและอ าเภอมาเข้าร่วมประชุมด้วยแล้ว 
เพ่ือรายงานความก้าวหน้าการด าเนินโครงการให้คณะกรรมการได้รับทราบ หากคณะกรรมการท่านใดมีข้อสงสัย
เพ่ิมเติมประการใดสามารถสอบถามหน่วยงานและอ าเภอได้โดยตรง 
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สรุปข้อมูลความก้าวหน้าการด าเนินโครงการในการแก้ไขและบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ 
อันเนื่องมาจากปัญหาภัยแล้งและอุทกภัยในจังหวัดระยอง 

ข้อมูล ณ วันที่ 22 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2562 

ที ่ หน่วยงาน 
จ านวน
โครงการ 

 วงเงิน 
(บาท)  

 วงเงินตาม
สัญญา  

การเบิกจ่าย การด าเนินงาน 
เบิก คงเหลิอ เหลือจ่าย ร้อยละ 

แล้วเสร็จ 
อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ  (บาท)  (บาท) (บาท) (บาท)  เบิกจ่าย 

(1) (2) (3) (4) (5) (9) (10) (11) (12) (13) (14) 

1  อ าเภอเมืองระยอง  9 6,682,000 5,858,000  5,858,000 824,000  1 8 
2  อ าเภอแกลง  12 13,572,300 10,207,000  10,207,000 3,365,300  - 12 

3  อ าเภอบ้านค่าย  48 22,265,300 21,821,300  21,821,300 444,000  31 17 

4  อ าเภอปลวกแดง  1 151,800 151,800  151,800 -  1 - 

5  อ าเภอบ้านฉาง  17 10,911,900 9,180,000  9,180,000 1,731,900  3 14 

6  อ าเภอวังจันทร์   27 10,048,300 10,036,493  10,036,493 11,807  8 19 

7  อ าเภอนิคมพัฒนา  2 4,933,000 3,592,000  3,592,000 1,341,000  - 2 

8  อ าเภอเขาชะเมา  19 9,050,700 8,410,700  8,410,700 640,000  - 19 

9  ส านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
จังหวัดระยอง  

19 10,518,900 9,751,914  9,751,914 766,986  18 1 

10  ส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดระยอง  1 4,214,200 3,686,320 300,000 3,386,320 527,880 8.14 - 1 

11  ส านักงานเกษตรจังหวัดระยอง  11 2,805,400 2,754,000 2,754,000 - 51,400 100.00 11 - 

12  การประปาส่วนภูมิภาคสาขาระยอง  3 11,001,000 6,560,000  6,560,000 4,441,000  - 3 

  รวมทั้งสิ้น 12 หน่วยงาน 169 106,154,800 92,009,527 3,054,000 88,955,527 14,145,273 2.88 73 96 
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   ข้อคิดเห็น/ชี้แจง เพิ่มเติม : 
   ประธานที่ประชุมฯ ได้สั่งการเพ่ิมเติม ดังนี้ จากข้อมูลมีหลายโครงการที่ได้ด าเนินการเสร็จ
เรียบร้อยแล้ว เนื่องจากเป็นโครงการขนาดเล็ก ซึ่งเมื่อครั้งการประชุมพิจารณาโครงการฯ จังหวัดระยองได้เคยสั่งการ
ไปแล้วให้ทุกโครงการจะต้องมีภาพถ่ายก่อนด าเนินการ ระหว่างด าเนินการ และหลังด าเนินการแล้วเสร็จ โดย
จะต้องถ่ายในสถานที่เดี่ยวกันเพ่ือเปรียบเทียบการด าเนินงาน ดังนั้น จึงให้ทุกหน่วยงานด าเนินการอย่างเคร่งครัด 

   มติที่ประชุม : รับทราบ 
 

   3.2 กรอบแนวทางการตรวจติดตามและประเมินผลตามที่จังหวัดระยองก าหนด 
       ฝ่ายเลขานุการฯ ได้ชี้แจง (ร่าง) กรอบแนวทางฯ ดังนี้ จังหวัดระยองได้ก าหนดกรอบ
แนวทางการตรวจติดตามและประเมินผลการด าเนินโครงการแก้ไขและบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของ
ประชาชนในพื้นท่ีอันเนื่องมาจากปัญหาภัยแล้งและอุทกภัยในจังหวัดระยอง ดังนี้ 
       1) วิธีการตรวจติดตาม 
        1.1) รายงานผลการด าเนินการในภาพรวม/ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน (ประชุมฯ 
ร่วมกับผู้เกี่ยวข้อง ณ ที่ว่าการอ าเภอ/ส านักงานของหน่วยงาน หรือสถานที่ตามท่ีจัดเตรียม) 
        1.2) ลงพ้ืนที่ตรวจติดตามและประเมินผลการด าเนินโครงการของหน่วยงานและ
อ าเภอ ตามท่ีคณะกรรมการแต่ละชุดรับผิดชอบ 
        1.3) สอบถาม/สัมภาษณ์ผู้ที่เก่ียวข้อง เช่น ประชาชน เจ้าหน้าที่ เป็นต้น 
       2) หน่วยงานบูรณาการการตรวจติดตามฯ (เป็นครั้งคราวโดยฝ่ายเลขานุการแต่ละ
ชุดประสาน) 
        2.1) ส านักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดระยอง    
        2.2) ส านักงานป้องกันและปราบปรามทุจริตแห่งชาติประจ าจังหวัดระยอง 
(ส านักงาน ป.ป.ช.ประจ าจังหวัดระยอง)   
        2.3) ส านักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ เขตพ้ืนที่ 2 (ปปท.เขต 2)  
        2.4) หน่วยงานอื่น ๆ ตามสมควร กรณีเห็นว่าหน่วยงานนั้นมีส่วนเกี่ยวข้อง 
       3) ประเด็นส าคัญในการตรวจติดตามฯ 
        3.1) ผลการด าเนินการในภาพรวม/ทุกโครงการ 
         - การก่อหนี้ผูกพัน 
         - การเบิกจ่ายงบประมาณ 
         - การจัดท าแผนการด าเนินการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ 
     3.2) กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ตามที่ผู้ว่าราชการจังหวัดระยองได้มอบอ านาจ
ให้หัวหน้าหน่วยงานและนายอ าเภอ เป็นผู้มีอ านาจในการสั่งการและด าเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุตามพระราชบัญญัติจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และระเบียบกระทรวงการคลัง
ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 กฎกระทรวง ประกาศ หนังสือเวียน และแนวทาง
ปฏิบัติต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง ทุกขั้นตอน เต็มวงเงินโครงการ ให้ด าเนินการตรวจฯ ในภาพรวม/ทุกโครงการ   
      - ความถูกต้องการจัดท าเอกสารในแต่ละข้ันตอน  
      - การก าหนดราคากลาง 
      - การตั้งคณะกรรมการตรวจการจ้าง 
      - ความถูกต้องของกรอบระยะเวลาแต่ละกระบวนการ 
      - การจัดเก็บเอกสาร 
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      - การกระจายผู้รับจ้าง 
      - อ่ืน ๆ 
     3.3) กระบวนการบริหารโครงการในภาพรวม/ทุกโครงการ 
      - ความพร้อมของโครงการ เช่น พ้ืนที่ด าเนินการ  สถานที่ด าเนินการ  
        - การด าเนินการถูกต้องตามกิจกรรมที่ได้รับอนุมัติ 
      - การด าเนินการตามวัตถุประสงค์/เป้าหมาย 
      - การประชาสัมพันธ์โครงการตามหนังสือสั่งการจากจังหวัด 
      - การจัดท าป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 
      - การจัดท าเอกสารเผยแพร่ติดตามท่ีสาธารณะ 
      - การประชาสัมพันธ์อ่ืน ๆ 
      - การมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นท่ีในการด าเนินโครงการ 
      - การรายงานผลการด าเนินการตามช่องทางต่าง ๆ 
      - รายงานในแบบฟอร์มของจังหวัด กระทรวงมหาดไทย ส านักงบประมาณ 
      - การร้องเรียนในพ้ืนที่ 
      - อ่ืน ๆ 
     3.4) กระบวนการหลังโครงการเสร็จสิ้นในภาพรวม/ทุกโครงการ 
      - แผนการบริหารทรัพย์สินที่ได้มา 
      - ความพึงพอใจของประชาชนในพื้นท่ี 
      - ผลที่ได้รับในเชิงปริมาณถูกต้องตามโครงการ 
       - อ่ืน ๆ  
     3.5) รับทราบปัญหา/อุปสรรคในการด าเนินงานในภาพรวม/ทุกโครงการ 
    4) แผนการด าเนินงาน 
     ให้คณะกรรมการฯ แต่ละชุด ด าเนินการวางแผนการออกตรวจติดตามฯ โดยความถี่
ให้การออกตรวจให้อยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการฯ จนกว่าโครงการจะแล้วเสร็จ ทั้งนี้ หากเห็นว่าหน่วยงานและ
อ าเภอมีการด าเนินงานที่ถูกต้อง เป็นไปตามระเบียบ/ข้อปฏิบัติแล้ว ให้อยู่ในดุลยพินิจของประธานกรรมการแต่ละชุด
ในการก าหนดความถี่การตรวจติดตาม 

กรอบระยะเวลาแผนการด าเนินงาน 
ที ่ เรื่อง หน่วยด าเนินการ กรอบเวลา หมายเหตุ 
1 ประชุมซักซ้อมแนวทางการลงพ้ืนที่ไปตรวจติดตามและ

ประเมินผลการด าเนินโครงการ 
ส านักงานจังหวัด

ระยอง 
24 ต.ค. 62  

2 คณะกรรมการแต่ละคณะ วางแผนการออกตรวจติดตาม
และประเมินผลการด าเนินโครงการ 

ฝ่ายเลขานุการ 
คกก.แต่ละคณะ 

24 – 31 
ต.ค. 62 

 

3 คณะกรรมการแต่ละคณะ ด าเนินการออกตรวจติดตาม
และประเมินผลการด าเนินโครงการของหน่วยงานและ
อ าเภอที่แต่ละคณะรับผิดชอบ พร้อมรายงานผลการ
ด าเนินโครงการให้ผู้ว่าราชการจังหวัดระยองทราบ 

คกก.แต่ละคณะ 21 ต.ค.62 
จนกว่าทุก

โครงการแล้ว
เสร็จ 

 

4 จังหวัดระยองเชิญคณะกรรมการทั้ง 3 คณะ เข้าร่วม
ประชุมเพ่ือสรุปผลและถอดบทเรียนการด าเนินโครงการ
ในภาพรวมของจังหวัด 

ส านักงานจังหวัด
ระยอง 

-  
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    5) การรายงานผลการด าเนินการ 
     รายงานผลการด าเนินการให้ผู้ว่าราชการจังหวัดระยองทราบเป็นเอกสารภายใน 
3 วัน หลังจากออกตรวจติดตาม พร้อมข้อเสนอแนะจากการตรวจติดตาม หลังการออกตรวจติดตามฯ แต่ละครั้ง 
รวมทั้ง สรุปผลและรายงานทันทีผ่านระบบ Line ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดระยองรับทราบเบื้องต้น (เฉพาะกรณีส าคัญ) 
    6) รายช่ือผู้ติดต่อประสานงานของหน่วยงานและอ าเภอ 
     1. อ าเภอเมืองระยอง  นางณัฏฐ์ชุภา แสงจันทร์พงษ์  โทร. 06-3903-5604 
     2. อ าเภอแกลง  นายอธิวัฒน์  ตันศิริ  โทร. 08-4108-4719 
     3. อ าเภอบ้านค่าย  นายประสิทธิ์  คอกขุนทด  โทร. 06-3903-5603 
     4. อ าเภอปลวกแดง  นายอนุศักดิ์  พิริยอมร  โทร. 08-1589-1865 
     5. อ าเภอบ้านฉาง นายดิเรก  ศรีรัตน์  โทร. 06-3903-1456 
     6. อ าเภอวังจันทร์  นายบุญเชิด  สรแสง  โทร. 08-7342-9888 
     7. อ าเภอนิคมพัฒนา  นายศิริชัย จันทวงษ์  โทร. 08-3903-6384 
     8. อ าเภอเขาชะเมา  นายสถาพร สมุทรน้อย  โทร. 06-4180-7270 
     9. ส านักงาน ปภ.จังหวัดระยอง  นายพันธ์ศักดิ์ กลิ่นทุม  โทร. 06-1652-4414 
     10. ส านักงานเกษตรจังหวัดระยอง นางสาวดาริน สุขหงส์ 
      โทร. 080-072-4749 
     11. การประปาส่วนภูมิภาค สาขาระยอง  นายวันเฉลิม เวียนนนท์ 
      โทร. 08-1369-8451 
     12.  ส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดระยอง  นางจีรภา บุญไชโย  
      โทร. 081-300-7018 
       ทั้งนี้ ฝ่ายเลขานุการฯ ได้ (ร่าง) แบบรายงานการตรวจติดตามและประเมินผลการ
ด าเนินโครงการแก้ไขและบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพ้ืนที่อันเนื่องมาจากปัญหาภัยแล้งและ
อุทกภัยในจังหวัดระยอง จ าแนกรายโครงการด้วยแล้ว เมื่อคณะกรรมการฯ ลงพ้ืนที่ไปตรวจติดตามโครงการฯ 
สามารถใช้แบบฟอร์มดังกล่าว รายงานข้อมูลให้จังหวัดระยองทราบได้ หากคณะกรรมการฯ มีข้อเพ่ิมเติมประการใด 
สามารถแจ้งฝ่ายเลขานุการเพื่อเพ่ิมข้อมูลต่อไป  
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แบบรายงานการตรวจติดตามและประเมินผล 
การด าเนินโครงการแก้ไขและบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ 

อันเนื่องมาจากปัญหาภัยแล้งและอุทกภัยในจังหวดัระยอง 
************************** 

หน่วยงาน/อ าเภอ..................................... (ล าดับที่...../.....) 
ตรวจติดตามวันที่................................................... 

1. ข้อมูลพื้นฐานรายโครงการ  
  1.๑ ชื่อโครงการ…………………………………………………………………………...…......................................……… 
     งบประมาณ……………….....................……บาท 
  1.๒ วัตถุประสงค์โครงการ ………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……… 
  1.3 เป้าหมายโครงการ (ค่างาน) …………………………………………….………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……… 
 

2. ความก้าวหน้าการน าโครงการไปปฏิบัติ  
  2.๑ การด าเนินงาน 
     ลงนามในสัญญาเมื่อ…………………………………………………… 
     วันเริ่มท างาน………………………………….วันสิ้นสุด…………………….…………………………. 
     วงเงินตามสัญญา ..................................................... บาท 
      เป็นไปตามแผน       ไม่เป็นไปตามแผน ล่าช้าเพราะ   
     ข้อสังเกต (การด าเนินงาน ณ วันที่ตรวจ) ………………………………………………..…………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………...……………………...……………… 
……………………………………………………………………………………………………………………...……………………...……………… 
……………………………………………………………………………………………………………………...……………………...……………… 
……………………………………………………………………………………………………………………...……………………...……………… 
  2.2 การบริหารโครงการ 
     1) ความพร้อมของโครงการ เช่น พื้นที่ด าเนินการ  สถานที่ด าเนินการ 
      ข้อสังเกต……………………………………………………………………………………………………………………...  
……………………………………………………………………………………………………………………...……………………...……………… 
……………………………………………………………………………………………………………………...……………………...……………… 
……………………………………………………………………………………………………………………...……………………...……………… 
……………………………………………………………………………………………………………………...……………………...……………… 
     2) การด าเนินการถูกต้องตามกิจกรรมที่ได้รับอนุมัติ 
      ข้อสังเกต…………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………...……………………...……………… 
……………………………………………………………………………………………………………………...……………………...……………… 
……………………………………………………………………………………………………………………...……………………...……………… 
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     3) กิจกรรมในโครงการสามารถตอบสนองวัตถุประสงค์โครงการ 
      ข้อสังเกต…………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………...……………………...……………… 
……………………………………………………………………………………………………………………...……………………...……………… 
……………………………………………………………………………………………………………………...……………………...……………… 
……………………………………………………………………………………………………………………...……………………...……………… 
     5) ผลผลิตโครงการที่ได้  
      ข้อสังเกต…………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………...……………………...……………… 
……………………………………………………………………………………………………………………...……………………...……………… 
……………………………………………………………………………………………………………………...……………………...……………… 
……………………………………………………………………………………………………………………...……………………...……………… 

3. การบริหารจัดการหลังด าเนินโครงการเรียบร้อย  
   ส่งมอบให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   มอบให้กลุ่ม/สมาคม 
   มอบให้หน่วยงานรัฐ   ไม่ต้องส่งมอบ  อ่ืนๆ ระบุ …………………………………… 
  ข้อสังเกต……………………………………………………….…..…………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………...……………………...……………… 
……………………………………………………………………………………………………………………...……………………...……………… 
……………………………………………………………………………………………………………………...……………………...……………… 

4. การประชาสัมพันธ์โครงการ 
  1) การจัดท าป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (ชั่วคราวและถาวร) 
      ด าเนินการแล้ว     ยังไม่ด าเนินการ  
  2) การประชาสัมพันธ์อ่ืนๆ...................................................................................................................... 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……… 

5. ความส าเร็จ/บรรลุวัตถุประสงค์   
  5.๑ ความเข้าใจในวัตถุประสงค์   เข้าใจ  ไม่เข้าใจ   เข้าใจไม่ชัดแจ้ง     
     ข้อสังเกต………………………………………………………………….………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……… 
  5.๒ ประสิทธิภาพ (ความคุ้มค่า) 
     ข้อสังเกต………………………………………………………………….………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……… 
  5.๓ ประสิทธิผล (มีการน าผลผลิตโครงการไปใช้ประโยชน์อย่างไร จ านวนผู้รับประโยชน์เท่าไหร่ 
ผลกระทบที่เกิดจากการน าผลผลิตโครงการไปใช้) 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……… 
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6. ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม  
  6.1 ความเห็นที่เกี่ยวข้อง 
   1) ความเห็นของหน่วยรับผิดชอบโครงการ................................................................................... 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……… 
   2) ความเห็นของประชาชน …………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……… 
   3) ความเห็นของคณะกรรมการ ................................................................................................... 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……… 
  6.2 ปัญหา อุปสรรค 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……… 
  6.๒ ข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ     
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……… 
 
 
 - ผู้บันทึก        - ผู้รับรอง 
 
ลงนาม..............................................    ลงนาม.............................................. 
     (นาย.......................................)        (นาย.......................................) 
      เลขานุการกรรมการชุดที่.........           ประธานกรรมการชุดที่......... 
 
หมายเหตุ :  
1. ให้แนบภาพถ่ายระหว่างการลงพื้นที่ตรวจติดตามและประเมินผลฯ โครงการ ด้วย 
2. ให้แนบภาพถ่ายก่อนการด าเนนิโครงการ ระหว่างด าเนินโครงการ และเมื่อโครงการแล้วเสร็จด้วย 
 (กรณียังไม่แล้วเสรจ็ ให้แนบเฉพาะก่อนด าเนินการและระหว่างด าเนินการ ณ วันที่ลงไปตรวจ) 
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   ข้อคิดเห็น/ชี้แจง เพิ่มเติม : 
   ผู้แทนปลัดจังหวัดฯ ได้สอบถามข้อมูลในที่ประชุมฯ ดังนี้ คณะกรรมการชุดที่ 1 ได้หารือ
กับประธานคณะกรรมการแล้วมีข้อคิดเห็นว่า จะด าเนินการแบ่งกรรมการเป็น 3 คณะย่อย รวมทั้ง แบ่งโครงการกัน
ตามความเหมาะสมเพ่ือลงพ้ืนที่ไปตรวจติดตามฯ จึงอยากสอบในที่ประชุมว่าจะสามารถด าเนินการได้หรือไม่ 
   ประธานที่ประชุมฯ ได้ชี้แจงดังนี้ การแบ่งกรรมการเป็นคณะย่อยสามารถท าได้ขึ้นอยู่กับ
การบริหารจัดการของแต่ละคณะ แต่ทั้งนี้ให้รับผิดชอบในนามคณะกรรมการทั้งคณะและในการตรวจจะต้องเป็น
มาตรฐานเดียวกัน 
   ประธานที่ประชุมฯ ได้เสนอแนะดังนี้ ส าหรับการรายงานข้อมูลการลงพ้ืนที่ไปตรวจติดตามฯ 
ให้จังหวัดระยองทราบนั้น ให้ฝ่ายเลขานุการฯ แต่ละคณะรายงานมาให้ทุกวันศุกร์ของทุกสัปดาห์จนกว่าโครงการ
จะแล้วเสร็จทุกโครงการ 
   คุณประเทือง วงศ์ซิ้ม ได้ใหส้ังเกตดังนี้ เนื่องจากมีหลายโครงการที่ได้ด าเนินการแล้วเสร็จ 
จึงท าให้คณะกรรมการไม่สามารถตรวจสอบการด าเนินโครงการก่อนท าและระหว่างท าได้ ดังนั้น จึงอาจเป็นปัญหา/
อุปสรรคหรือไม่ 
   ฝ่ายเลขานุการฯ ได้ชี้แจงดังนี้ ตามที่ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดระยองได้สั่งการแก่หน่วยงาน
และอ าเภอไปแล้ว โดยทุกโครงการจะต้องมีภาพถ่ายก่อนท า หลังท า และเมื่อแล้วเสร็จ ท่านสามารถตรวจสอบได้
จากภาพถ่าย 
   ประธานที่ประชุมฯ ได้เสนอแนะดังนี้ เมื่อครั้งการประชุมที่แล้วมา ส าหรับโครงการประเภท
ขุดลอกคลองได้สั่งการไปด้วยแล้วว่า ให้รายงานจุดทิ้งดินด้วย จึงให้ด าเนินการอย่างเคร่งครัด และให้คณะกรรมการ
ลงไปตรวจติดตามด้วย และส าหรับแบบตรวจรายงานให้ฝ่ายเลขานุการฯ ปรับปรุงตามข้อสังเกตของคณะกรรมการ
และส่งให้ฝ่ายเลขานุการฯ ของแต่ละคณะโดยเร็วที่สุด 
   ฝ่ายเลขานุการฯ ได้แจ้งที่ประชุมเพ่ิมเติมดังนี้ หลังจากการประชุมแล้ว ขอให้คณะกรรมการ
แต่ละชุดเร่งวางแผนการออกตรวจติดตามและให้รายงานแผนมาให้จังหวัดระยองทราบด้วย เพ่ือจะได้เป็นข้อมูล
ประกอบและใช้ประโยชน์ต่อไป 

   มติที่ประชุม : รับทราบและเห็นชอบ 
 
ระเบียบวาระที่  4   เร่ือง อื่นๆ 
   -ไม่มี-  

 

 เลิกประชุมเวลา 11.30 น. 
 

ลงชื่อ    ศรัณย์  เพชรพันธ์    ผู้บันทึกฯ  
       (นายศรัณย์  เพชรพันธ์) 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ  

ลงชื่อ     จีรวัสส์ เปรมดิษฐ์     ผู้ตรวจรายงานการประชุมฯ 
        (นายจีรวัสส์ เปรมดิษฐ์) 
 นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ  

 
 

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมลูเพือ่การพัฒนาจังหวัด 
ส านักงานจังหวัดระยอง 

www.rayong.go.th 
                                                       rayongoffice@gmail.com 
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