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คําสั่งจังหวัดระยอง 
ที่  179 /2549 

เร่ือง  แตงตั้งคณะทํางานการจัดทําผลิตภัณฑมวลรวมจังหวัดระยอง (GPP) 
-------------------------------------- 

 ตามคําสั่งจังหวัดระยองที่ 1495/2547 ลงวันที่ 15 กันยายน 2547 และคําสั่งที่แกไขเพิ่มเติมแตงตั้ง
คณะทํางานจัดทําผลิตภัณฑมวลรวมจังหวัดระยอง (GPP) 16 สาขา เพื่อทําหนาที่จัดเก็บขอมูลตัวเลขมูลคาเพิ่ม 
รวบรวมมาเปนผลิตภัณฑมวลรวมจังหวัดระยอง นั้น 
 
 เพื่อใหการจัดทําผลิตภัณฑมวลรวมจังหวัดระยองเปนไปดวยความเรียบรอยและการปฏิบัติงาน            
มีประสิทธิภาพสูงสุด จึงขอยกเลิกคําสั่งดังกลาวขางตนและคําสั่งที่แกไขเพิ่มเติม และขอแตงตั้งคณะทํางาน    
ชุดใหม รวม 16 สาขา ดังนี้ 
1)  สาขาเกษตรกรรม การลาสัตว และการปาไม ประกอบดวย 
 1)  เกษตรและสหกรณจังหวดัระยอง    หัวหนาคณะทาํงาน 
 2)  เกษตรจังหวัดระยอง      คณะทํางาน 
 3)  ปศุสัตวจังหวัดระยอง      คณะทํางาน 
 4)  ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดระยอง  คณะทํางาน 
 5)  พาณิชยจังหวัดระยอง      คณะทํางาน 
 6)  อุตสาหกรรมจังหวดัระยอง     คณะทํางาน 
 7)  สรรพากรพื้นที่ระยอง      คณะทํางาน 
 8)  คลังจังหวดัระยอง      คณะทํางาน 
 9)  สถิติจังหวดัระยอง      คณะทํางาน 
 10) ทองถ่ินจังหวัดระยอง      คณะทํางาน 
 11) สหกรณจงัหวัดระยอง     คณะทํางาน 
 12) พัฒนาการจังหวดัระยอง     คณะทํางาน 
 13) ผูอํานวยการสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรเขต 6   คณะทํางาน 
 14) ผูอํานวยการกองทุนสงเคราะหการทําสวนยางจังหวดัระยอง คณะทํางาน 
 15) เจาหนาทีสํ่านักงานเกษตรและสหกรณจังหวัดระยอง   คณะทํางานและเลขานุการ 
          ที่ไดรับมอบหมาย 

/2)  สาขาการประมง 
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2)  สาขาการประมง   ประกอบดวย 
 1)  ประมงจังหวัดระยอง      หัวหนาคณะทาํงาน 
 2)  เกษตรจังหวัดระยอง      คณะทํางาน 
 3)  พาณิชยจังหวัดระยอง      คณะทํางาน 
 4)  อุตสาหกรรมจังหวดัระยอง     คณะทํางาน 
 5)  สรรพากรพื้นที่ระยอง      คณะทํางาน 
 6)  คลังจังหวดัระยอง      คณะทํางาน 
 7)  สถิติจังหวดัระยอง      คณะทํางาน 
 8)  เจาหนาที่สํานักงานประมงจังหวดัระยองที่ไดรับมอบหมาย คณะทํางานและเลขานุการ 
3)  สาขาการทาํเหมืองแรและเหมืองหิน   ประกอบดวย 
 1)  อุตสาหกรรมจังหวดัระยอง     หัวหนาคณะทาํงาน 
 2)  ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดระยอง  คณะทํางาน 
 3)  พาณิชยจังหวัดระยอง      คณะทํางาน 
 4)  คลังจังหวดัระยอง      คณะทํางาน 
 5)  สรรพากรพื้นที่ระยอง      คณะทํางาน 
 6)  สรรพสามิตพื้นที่ระยอง 1     คณะทํางาน 
 7)  สรรพสามิตพื้นที่ระยอง 2     คณะทํางาน 
 8)  สถิติจังหวดัระยอง      คณะทํางาน 
 9)  ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวดัระยอง   คณะทํางาน 
 10) เจาหนาทีสํ่านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง   คณะทํางานและเลขานุการ 
       ที่ไดรับมอบหมาย 
4)  สาขาอตุสาหกรรม   ประกอบดวย 
 1)  อุตสาหกรรมจังหวดัระยอง     หัวหนาคณะทาํงาน 
 2)  ปศุสัตวจังหวัดระยอง      คณะทํางาน 
 3)  พาณิชยจังหวัดระยอง      คณะทํางาน 
 4)  เกษตรจังหวัดระยอง      คณะทํางาน 
 5)  คลังจังหวดัระยอง      คณะทํางาน 
 6)  สรรพากรพื้นที่ระยอง      คณะทํางาน 
 7)  สรรพสามิตพื้นที่ระยอง 1     คณะทํางาน 
 8)  สรรพสามิตพื้นที่ระยอง 2     คณะทํางาน 
 
 

/9)  สถิติจังหวดัระยอง 
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 9)  สถิติจังหวดัระยอง      คณะทํางาน 
 10) พัฒนาการจังหวดัระยอง     คณะทํางาน 
  11) ประธานหอการคาจังหวดัระยอง    คณะทํางาน 
  11) ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวดัระยอง   คณะทํางาน 
  11) ผูอํานวยการนิคมอุตสาหกรรมตะวันออก   คณะทํางาน 
  11) ผูอํานวยการนิคมอุตสาหกรรมผาแดง    คณะทํางาน 
  11) ผูอํานวยการนิคมอุตสาหกรรมเอเชีย    คณะทํางาน 
  11) ผูอํานวยการนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้   คณะทํางาน 
  11) ผูอํานวยการนิคมอุตสาหกรรมอิสเทิรน ซีบอรด(ระยอง)  คณะทํางาน 

11) ผูอํานวยการนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด   คณะทํางาน 
  11) เจาหนาทีสํ่านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง   คณะทํางานและเลขานุการ 
        ที่ไดรับมอบหมาย 
5)  สาขาไฟฟา กาซ และการประปา   ประกอบดวย 
 1)  ผูจัดการการไฟฟาสวนภมูิภาคจังหวัดระยอง   หัวหนาคณะทาํงาน 
 2)  ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญโรงแยกกาซธรรมชาติ  คณะทํางาน 
 3)  ผูจัดการการไฟฟาฝายผลิตประจําจังหวดัระยอง   คณะทํางาน 
 4)  ผูจัดการการไฟฟาสวนภมูิภาคอําเภอแกลง   คณะทํางาน 
 5)  ผูจัดการการไฟฟาสวนภมูิภาคอําเภอบานฉาง   คณะทํางาน 
 6)  ผูจัดการสํานักงานประปาระยอง    คณะทํางาน 
 7)  ผูจัดการบริษัทจัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ํา -   
       ภาคตะวันออก จํากัด (มหาชน)    คณะทํางาน 
 8)  สถิติจังหวดัระยอง      คณะทํางาน 
 9)  คลังจังหวดัระยอง      คณะทํางาน 
 10) สรรพากรพื้นที่ระยอง     คณะทํางาน 
 11) ทองถ่ินจังหวัดระยอง      คณะทํางาน 
 12) ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดระยอง  คณะทํางาน 
 13) เจาหนาทีก่ารไฟฟาสวนภูมภิาคจังหวัดระยองที่ไดรับมอบหมาย คณะทํางานและเลขานุการ 
 14) เจาหนาทีก่ารประปาจังหวัดระยองทีไ่ดรับมอบหมาย  คณะทํางานและผูชวยเลขาฯ 
 15) เจาหนาทีก่ารไฟฟาสวนภูมิภาคมาบตาพุด   คณะทํางานและผูชวยเลขาฯ 
       ที่ไดรับมอบหมาย 
 
 

/6) สาขากอสราง 
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6)  สาขากอสราง   ประกอบดวย 
 1)  โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดระยอง    หัวหนาคณะทาํงาน 
 2)  สรรพากรพื้นที่ระยอง      คณะทํางาน 
 3)  สรรพสามิตพื้นที่ระยอง 1     คณะทํางาน 
 4)  สรรพสามิตพื้นที่ระยอง 2      คณะทํางาน 
 5)  หัวหนาสํานักงานจงัหวัดระยอง    คณะทํางาน 
 6)  จาจังหวดัระยอง      คณะทํางาน 
 7)  นายชางแขวงการทางระยอง     คณะทํางาน 
 8)  ทางหลวงชนบทจังหวัดระยอง     คณะทาํงาน 
 9)  หัวหนาโครงการชลประทานระยอง    คณะทํางาน 
 10) อุตสาหกรรมจังหวดัระยอง     คณะทํางาน 
 11) เจาพนักงานที่ดินจังหวัดระยอง    คณะทํางาน 
 12) ประมงจังหวัดระยอง      คณะทํางาน 
 13) ทองถ่ินจังหวัดระยอง      คณะทํางาน 
 14) ผูอํานวยการสํานักงานพทุธศาสนาจังหวัดระยอง  คณะทํางาน 
 15) ผูอํานวยการสํานักงานวฒันธรรมจังหวัดระยอง   คณะทํางาน 
 16) สถิติจังหวดัระยอง      คณะทํางาน 
 17) นายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง   คณะทํางาน 
 18) ผูจัดการสาํนักงานประปาระยอง    คณะทํางาน 
 19) ผูจัดการการไฟฟาสวนภูมิภาคจังหวัดระยอง   คณะทํางาน 
 20) ผูจัดการการไฟฟาสวนภูมิภาค อําเภอแกลง   คณะทํางาน 
 21) ผูจัดการการไฟฟาสวนภูมิภาค อําเภอบานฉาง   คณะทํางาน 
 22) ผูอํานวยการนิคมอุตสาหกรรมตะวันออก   คณะทํางาน 
          ผูอํานวยการนิคมอุตสาหกรรมผาแดง    คณะทํางาน 
          ผูอํานวยการนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้   คณะทํางาน 
 25) ผูอํานวยการนิคมอุตสาหกรรมอิสเทิรน ซีบอรด(ระยอง)  คณะทํางาน 
          ผูอํานวยการนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด   คณะทํางาน 
 27) คลังจังหวดัระยอง      คณะทํางานและเลขานุการ 
 28) เจาหนาทีสํ่านักงานโยธาธิการและผังเมือง   คณะทํางานและผูชวยเลขาฯ 
        ที่ไดรับมอบหมาย 
 
 

/7) สาขาการขายสง 
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7)  สาขาการขายสง การขายปลีก การซอมแซมยานยนตและของใชสวนตัว  ประกอบดวย 
 1)  พาณิชยจังหวัดระยอง      หัวหนาคณะทาํงาน 
 2)  สรรพากรพื้นที่ระยอง      คณะทํางาน 
 3)  คลังจังหวดัระยอง      คณะทํางาน 
 4)  สถิติจังหวดัระยอง      คณะทํางาน 
 5)  ทองถ่ินจังหวัดระยอง      คณะทํางาน 
 6)  หัวหนาสํานักงานพัฒนาธุรกิจการคาจงัหวัดระยอง  คณะทาํงาน 
 7)  หัวหนาสํานักงานการคาภายในจังหวดัระยอง   คณะทํางาน 
 8)  นายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง   คณะทํางาน 
 9)  ประธานหอการคาจังหวดัระยอง    คณะทํางาน 
 10) เจาหนาทีสํ่านักงานพาณิชยจงัหวัดระยองที่ไดรับมอบหมาย คณะทํางานและเลขานุการ 
8)  สาขาโรงแรมและภัตตาคาร  ประกอบดวย 
 1)  สรรพากรพื้นที่ระยอง      หัวหนาคณะทาํงาน 
 2)  สรรพสามิตพื้นที่ระยอง 1     คณะทํางาน 
 3)  สรรพสามิตพื้นที่ระยอง 2     คณะทํางาน 
 4)  คลังจังหวดัระยอง      คณะทํางาน 
 5)  สถิติจังหวดัระยอง      คณะทํางาน 
 6)  ทองถ่ินจังหวัดระยอง      คณะทํางาน 
 7)  พาณิชยจังหวัดระยอง      คณะทํางาน 
 8)  ประธานชมรมโรงแรมและที่พักจังหวดัระยอง   คณะทํางาน 
 9)  เจาหนาที่สํานักงานสรรพากรพื้นที่ระยองที่ไดรับมอบหมาย คณะทํางานและเลขานุการ 
9)  สาขาการขายสง สถานที่เก็บสินคา และการคมนาคม   ประกอบดวย  
 1)  ขนสงจังหวัดระยอง      หัวหนาคณะทาํงาน 
 2)  คลังจังหวดัระยอง      คณะทํางาน 
 3)  สรรพากรพื้นที่ระยอง      คณะทํางาน 
 4)  สถิติจังหวดัระยอง      คณะทํางาน 
 5)  ประชาสัมพันธจังหวัดระยอง     คณะทํางาน 
 6)  หัวหนาสํานักงานการคาภายในจังหวดัระยอง   คณะทํางาน 
 7)  หัวหนาสํานักงานการขนสงทางน้ําที่ 6 สาขาระยอง  คณะทํางาน 
 8)  ผูอํานวยการศูนยการทองเที่ยวกีฬาและนันทนาการ -  คณะทํางาน 
       จังหวดัระยอง 
 

/9. ผูอํานวยการนิคม 
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 9)  ผูอํานวยการนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด   คณะทํางาน 
 10) ผูอํานวยการการทาอากาศยานอูตะเภา    คณะทํางาน 
 11) หัวหนาสํานักงานไปรษณียระยอง    คณะทํางาน 
 12) ผูจัดการบริษัท กสท. โทรคมนาคม    คณะทํางาน 
 13) ผูอํานวยการกองปฏิบัติการทาเรือ    คณะทํางาน 
 14) นายสถานรีถไฟมาบตาพุด     คณะทํางาน 
 15) นายกสมาคมธุรกิจการทองเที่ยวจังหวดัระยอง   คณะทํางาน 
 16) ผูจัดการสวนปฏิบัติการ โรงแยกกาซธรรมชาติ ปตท.จํากัด (มหาชน) คณะทํางาน 
 17) ผูจัดการสวนบริการลูกคาจังหวดัระยอง บ.TOT จํากดั (มหาชน)  คณะทํางาน 
 18) ผูอํานวยการสถานีวิทยุกระจายสียงแหงประเทศไทย จังหวดัระยอง คณะทํางาน 
 19) ผูจัดการองคการรับสงสินคาและพัสดุ เขตภาคตะวันออก  คณะทํางาน 
 20) เจาหนาทีสํ่านักงานขนสงจังหวัดระยองที่ไดรับมอบหมาย คณะทํางานและเลขานุการ 
10)  สาขาตัวกลางทางการเงนิ   ประกอบดวย 
 1)  คลังจังหวดัระยอง      หัวหนาคณะทาํงาน 
 2)  สหกรณจังหวัดระยอง      คณะทํางาน 
 3)  สรรพากรพื้นที่ระยอง      คณะทํางาน 
 4)  พาณิชยจังหวัดระยอง      คณะทํางาน 
 5)  พัฒนาการจังหวดัระยอง     คณะทํางาน 
 6)  หัวหนาสํานักงานประกนัภัยจังหวัดระยอง   คณะทํางาน 
 7)  ทองถ่ินจังหวัดระยอง      คณะทํางาน 
 8)  ผูจัดการสถานธนานุเคราะห 28    คณะทํางาน 
 9)  ผูจัดการธนาคารกรุงไทย จํากดั (มหาชน) สาขาระยอง  คณะทํางาน 
 10) ผูอํานวยการศูนยธุรกิจสนิเชื่อ และบรกิารเนินพระ  คณะทํางาน 
 11) ผูจัดการธนาคารอาคารสงเคราะห สาขาระยอง   คณะทํางาน 
 12) ผูจัดการธนาคารพัฒนาวิสาหกจิขนาดกลางและขนาดยอม 
        แหงประเทศไทย จังหวดัระยอง    คณะทํางาน 
 13) ผูอํานวยการสํานักงานธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร 
        สํานักงานจังหวดัระยอง     คณะทํางาน 
 14) เจาหนาทีสํ่านักงานคลังจังหวดัระยองที่ไดรับมอบหมาย คณะทํางานและเลขานุการ 
 
 
 

/11 สาขาบริการดานธุรกิจ 
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11)  สาขาบริการดานธุรกิจอสังหาริมทรัพย การใหเชาและการบริการทางธุรกิจ 
 1)  สถิติจังหวดัระยอง      หัวหนาคณะทาํงาน 
 2)  พาณิชยจังหวัดระยอง      คณะทํางาน 
 3)  สรรพากรพื้นที่ระยอง       คณะทํางาน 
 4)  คลังจังหวดัระยอง      คณะทํางาน 
 5)  ธนารักษพืน้ที่ระยอง      คณะทํางาน 
 6)  โยธาธิการและผังเมือง จงัหวัดระยอง    คณะทํางาน 
 7)  เจาพนักงานที่ดินจังหวัดระยอง    คณะทํางาน 
 8)  ทองถ่ินจังหวัดระยอง      คณะทํางาน 
 9)  นายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง   คณะทํางาน 
 10) เจาหนาทีสํ่านักงานสถิติจังหวัดระยองที่ไดรับมอบหมาย คณะทํางานและเลขานุการ 
12)  สาขาบรหิารราชการแผนดนิ การปองกันประเทศ และการประกันสังคมภาคบงัคับ   ประกอบดวย 
 1)  คลังจังหวดัระยอง      หัวหนาคณะทาํงาน 
 2)  หัวหนาสํานักงานจงัหวัดระยอง    คณะทํางาน 
 3)  สรรพากรพื้นที่ระยอง      คณะทํางาน 
 4)  ทองถ่ินจังหวัดระยอง      คณะทํางาน 
 5)  สถิติจังหวดัระยอง      คณะทํางาน 
 6)  เจาหนาที่คลังจังหวัดระยองที่ไดรับมอบหมาย   คณะทํางานและเลขานุการ 
13)  สาขาการศึกษา   ประกอบดวย 
 1)  ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาระยอง เขต 1  หัวหนาคณะทาํงาน 
 2)  ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาระยอง เขต 2  คณะทํางาน 
 3)  สรรพากรพื้นที่ระยอง      คณะทํางาน 
 4)  คลังจังหวดัระยอง      คณะทาํงาน 
 5)  ทองถ่ินจังหวัดระยอง      คณะทํางาน 
 6)  สถิติจังหวดัระยอง      คณะทํางาน 
 7)  ผูอํานวยการกองการศึกษาเทศบาลนครระยอง   คณะทํางาน 
 8)  ผูอํานวยการสถานศึกษาศูนยการศกึษานอกโรงเรียน – 
       ภาคตะวันออก      คณะทํางาน 
 9)  ผูอํานวยการสถานศึกษาศูนยการศกึษานอกโรงเรียน – 
       จังหวดัระยอง      คณะทํางาน 
 
 

/10) ประธานชมรมอาชีวศึกษา 
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 10) ประธานชมรมอาชีวศึกษาเอกชนระยอง   คณะทํางาน 
 11) ประธานชมรมการศึกษาเอกชนระยอง    คณะทํางาน 
 12) เจาหนาที่สํานักงานเขตพืน้ที่การศกึษาระยอง เขต 1 ทีไ่ดรับมอบหมาย   คณะทํางานและเลขานกุาร 
14)   สาขาบริการสุขภาพ และสงัคมสงเคราะห   ประกอบดวย 
 1)  นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดระยอง    หัวหนาคณะทาํงาน 
 2)  ผูอํานวยการโรงพยาบาลระยอง     คณะทํางาน 
 3)  สรรพากรพืน้ที่ระยอง      คณะทํางาน 
 4)  คลังจงัหวดัระยอง      คณะทํางาน 
 5)  หวัหนาสํานักงานพัฒนาธรุกิจการคาจังหวัดระยอง   คณะทํางาน 
 6)  สถิติจังหวัดระยอง      คณะทํางาน 
 7)  ปศุสัตวจงัหวัดระยอง      คณะทํางาน 
 8)  พัฒนาสังคมและความมัน่คงของมนษุยจงัหวัดระยอง  คณะทํางาน 
 9)  ทองถ่ินจังหวัดระยอง      คณะทํางาน 
 10) ผูอํานวยการกองสาธารณสุข     เทศบาลนครระยอง   คณะทํางาน 
 11) ผูอํานวยการกองสาธารณสุข     เทศบาลเมืองมาบตาพดุ  คณะทํางาน 
 12) หวัหนาฝายบริหารงานทัว่ไป สสจ.ระยอง    คณะทํางาน 
 13) หวัหนากลุมงานพัฒนายุทธศาสตรสาธารณสุข สสจ.ระยอง  คณะทํางานและเลขานกุาร 
 14) หวัหนางานศูนยขอมูลสาธารณสุข สสจ.ระยอง   คณะทํางานและผูชวยเลขาฯ 
15)   สาขาบริการชุมชน สงัคม และสวนบุคคล   ประกอบดวย 
 1)  สรรพสามิตพื้นที่ระยอง 1     หัวหนาคณะทาํงาน 
 2)  สรรพสามิตพื้นที่ระยอง 2     คณะทํางาน 
 3)  สรรพากรพืน้ที่ระยอง      คณะทํางาน 
 4)  คลังจงัหวดัระยอง      คณะทํางาน 
 5)  พาณชิยจงัหวัดระยอง      คณะทํางาน 
 6)  จาจังหวดัระยอง      คณะทํางาน 
 7)  ผูอํานวยการสํานักงานวฒันธรรมจังหวัดระยอง   คณะทํางาน 
 8)  แรงงานจังหวัดระยอง      คณะทํางาน 
 9)  ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอมจังหวดัระยอง   คณะทํางาน 
 10) ผูอํานวยการศูนยการทองเที่ยว กฬีาและนนัทนาการ 
        จังหวดัระยอง       คณะทํางาน 
 
 

/11) ประชาสัมพันธจังหวัด 
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 11) ประชาสัมพันธจังหวัดระยอง     คณะทํางาน 
 12) สถิติจังหวดัระยอง      คณะทํางาน 
 13) ทองถ่ินจังหวัดระยอง      คณะทํางาน 
 14) ผูอํานวยการสํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวดัระยอง  คณะทํางาน 
 15) ผูอํานวยการศูนย กกท. ภาค 1 ระยอง    คณะทํางาน 
 16) หัวหนาสํานักงานพัฒนาธุรกิจการคาจงัหวัดระยอง  คณะทํางาน 
 17) นายกเทศมนตรีนครระยอง     คณะทํางาน 
 18) นายกเทศมนตรีเมืองมาบตาพุด    คณะทํางาน 
 19) ผูอํานวยการการเลือกตั้งประจําจังหวดัระยอง   คณะทํางาน 
 20) หัวหนาสํานักงานไปรษณียจงัหวัดระยอง   คณะทํางาน 
 21) เจาหนาที่สํานักงานสรรพสามิตพืน้ที่ระยอง 1 ที่ไดรับมอบหมาย คณะทํางานและเลขานุการ 
16)  สาขาลูกจางในครัวเรือนสวนบุคคล   ประกอบดวย 
 1)  สถิติจังหวดัระยอง      หัวหนาคณะทาํงาน 
 2)  จัดหางานจงัหวัดระยอง     คณะทํางาน 
 3)  สวัสดกิารและคุมครองแรงงานจังหวัดระยอง   คณะทํางาน 
 4)  แรงงานจังหวัดระยอง      คณะทํางาน 
 5)  คลังจังหวดัระยอง      คณะทํางาน 
 6)  เจาหนาที่สํานักงานสถิติจงัหวัดระยองทีไ่ดรับมอบหมาย  คณะทํางานและเลขานุการ 
 
 โดยมีอํานาจหนาที่ ดังนี้ 
 1.   จัดเก็บขอมูลตัวเลขมูลคาเพิ่มของทุกกิจกรรมในแตละสาขาการผลิตที่เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัด สงให
สํานักงานคลังจังหวัดระยอง เพื่อรวบรวมจัดทําเปนผลิตภัณฑมวลรวมจังหวัดระยอง 
 2.   รายงานผลการดําเนินงาน ปญหาอุปสรรค และขอเสนอแนะในการจัดเก็บขอมูลใหผูวาราชการ
จังหวัดระยอง (ผานสํานักงานคลังจังหวัดระยอง) ทราบทุกไตรมาส 
 3.   รวบรวมขอมูลที่จัดเก็บได เพื่อจัดสงใหสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ ตรวจสอบขอมูลเชิงลึกตามวันและเวลาที่กําหนด 
 
 ทั้งนี้ ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป 
 
  ส่ัง  ณ  วันที่    8     กุมภาพนัธ    พ.ศ. 2549  
 


