
รายชื่อกลุ่มทบทวนแผนพัฒนาจังหวัดระยอง พ.ศ. 2561 – 2564 (ทบทวนปี 2562) 
1. ด้านเกษตร ประมง และปศุสัตว์ 
สมาชิก  1. เกษตรและสหกรณ์จังหวัดระยอง     หัวหน้ากลุ่ม 
  2. เกษตรจังหวัดระยอง 
  3. สหกรณ์จังหวัดระยอง 
  4. ประมงจังหวัดระยอง 
  5. ปศุสัตว์จังหวัดระยอง 
  6. ปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง 
  7. เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดระยอง 
  8. ผู้อ านวยการโครงการชลประทานระยอง 
  9. ผู้อ านวยการสถานีพัฒนาที่ดินระยอง 
  10. ผู้อ านวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ าจืดระยอง 
  11. ผู้อ านวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าชายฝั่งระยอง 
  12. ผู้อ านวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอ่าวไทยฝั่งตะวันออก (ระยอง) 
  13. ผู้อ านวยการศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเลเขต 1 (ระยอง)         
  14. ผู้อ านวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรระยอง 
  15. ผู้อ านวยการศูนย์วิจัยพืชและไร่ระยอง 
  16. ผู้อ านวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดระยอง 
  17. ผู้อ านวยการส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตท่ี 3 จังหวัดระยอง 
  18. นายกเทศมนตรีต าบลเนินฆ้อ 
  19. นายกองค์การบริหารส่วนต าบลนาตาขวัญ 
  20. นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบางบุตร 
  21. หัวหน้าส านักงานกองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกร สาขาระยอง 

 22. หัวหน้าฝ่ายบริหารจัดการด้านการประมง ส านักงานประมงจังหวัดระยอง 
  23. ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดระยอง 
  24. นายกสมาคมประมงจังหวัดระยอง 
  25. นายกสมาคมชาวสวนผลไม้จังหวัดระยอง 
  26. ประธานชุมนุมการเกษตรจังหวัดระยอง 
  27. ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรจังหวัดระยอง 

 28. นายสุนทร ราชวัตร (ภูมิปัญญาด้านเกษตรกรรม)   
  29. นายสุรศักดิ์ วงษ์เหม (ภูมิปัญญาด้านการมีส่วนร่วม)   

  30. นายสมศักดิ์ เครือวัลย์ (ปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน)  
  31. นายวารินทร์ ชิตะปัญญา (ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการเกษตร) 

 32. หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์การพัฒนาเกษตร     เลขานุการกลุ่ม 
       ส านักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดระยอง 
 33. หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ          ผูช้่วยเลขานุการกลุ่ม 
       ส านักงานเกษตรจังหวัดระยอง 
 34. หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการพัฒนาปศุสัตว์        ผู้ช่วยเลขานุการกลุ่ม 
       ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดระยอง 
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2. ด้านการท่องเที่ยว 
สมาชิก  1. ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดระยอง     หัวหน้ากลุ่ม 
  2. ผู้บังคับการต ารวจภูธรจังหวัดระยอง 
  3. วัฒนธรรมจังหวัดระยอง 
  4. ธนารักษ์พ้ืนที่ระยอง 
  5. ประชาสัมพันธ์จังหวัดระยอง 
  6. สารวัตร ส.ทท.5 กก.2 บก.ทท. 
  7. นายอ าเภอแกลง 
  8. นายอ าเภอเขาชะเมา 
  9. พัฒนาการจังหวัดระยอง 
  10. นายกเทศมนตรีต าบลบ้านเพ 

 11. นายกเทศมนตรีต าบลเนินพระ 
 12. นายกเทศมนตรีต าบลปากน้ าประแส 

  13. ผู้อ านวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ส านักงานระยอง 
 14. ผู้อ านวยการการกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดระยอง 

  15. นายกสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดระยอง 
  16. ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว จังหวัดระยอง 
  17. นายกสมาคมผู้ประกอบการท่องเที่ยวเกาะเสม็ด 
  18. ประธานสมาพันธ์ธุรกิจการท่องเที่ยวส่วนภูมิภาค แห่งประเทศไทย 
  19. ประธานชมรมโรงแรมและที่พักจังหวัดระยอง   
  20. นายกสมาคมนักข่าวระยอง  
  21. นายพิศณุ เขมะพรรค์   

 22. นายชิตชัย บัวดิษฐ์ 
  23. นางอนุชิดา ชินศิระประภา 
  24. หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการท่องเที่ยว     เลขานุการกลุ่ม  
       ส านักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดระยอง 
  25. ผู้ช่วยผู้อ านวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ส านักงานระยอง     ผู้ช่วยเลขานุการกลุ่ม 
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3. ด้านอุตสาหกรรม 
สมาชิก  1. อุตสาหกรรมจังหวัดระยอง      หัวหน้ากลุ่ม 
  2. โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดระยอง 
  3. แรงงานจังหวัดระยอง 
  4. พลังงานจังหวัดระยอง 

 5. ผู้อ านวยการศูนย์พัฒนาวิชาการอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม จังหวัดระยอง 
  6. นายอ าเภอเมืองระยอง 
  7. นายอ าเภอบ้านค่าย 
  8. นายอ าเภอนิคมพัฒนา 
  9. ผู้อ านวยการการยางแห่งประเทศไทยจังหวัดระยอง 
  10. ผู้อ านวยการส านักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด  
  11. ผู้อ านวยการส านักงานนิคมอุตสาหกรรมร่วมด าเนินงานกลุ่มมาบตาพุด 
  12. ผู้อ านวยการส านักงานท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด 

 13. นายกเทศมนตรีเมืองบ้านฉาง 
  14. นายกเทศมนตรีต าบลเชิงเนิน 
  15. ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง 
  16. ประธานอาชีวศึกษาจังหวัดระยอง 
  17. ผู้แทน บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) (PTT) 
  18. ผู้แทนบริษัท ปตท.เคมิคอลส์ จ ากัด (มหาชน) (PTTGC) 
  19. ผู้แทนบริษัท ไออาร์พีซี จ ากัด(มหาชน) (IRPC) 
  20. ผู้แทนบริษัท เอสซีจี เคมีคอลส์ จ ากัด (มหาชน)  (SCG) 
  21. ชมรมโรงน้ าปลา 
  22. นายวีระพล  พวงพิทยาวุฒิ 
  23. นายปกครอง ชาญโลหะ      
  24. นายกร  สุวรรณรัฐ 
  25. นายวีระพล  พวงพิทยาวุฒิ  
  26. หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผน ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง เลขานุการกลุ่ม 
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4. ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
สมาชิก  1. ผู้อ านวยการส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดระยอง หัวหน้ากลุ่ม 
  2. นายอ าเภอวังจันทร์ 
  3. นายกเทศมนตรีเทศบาลนครระยอง 
  4. ผู้อ านวยการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 1  
  5. ผู้อ านวยการส านักทรัพยากรน้ าบาดาล เขต 9 ระยอง 
  6. ผู้อ านวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยฝั่งตะวันออก 
  7. ผู้อ านวยการศูนย์วิจัยทรัพยากรแร่และหิน จังหวัดระยอง 
  8. นายกเทศมนตรีเทศบาลนครระยอง 
  9. นายกเทศมนตรีเมืองมาบตาพุด 
  10. นายกเทศมนตรีต าบลเมืองแกลง 
  11. นายกเทศมนตรีต าบลบ้านฉาง 
  12. หัวหน้าอุทยานแห่งชาติเขาแหลมหญ้า-หมู่เกาะเสม็ด 
  13. หัวหน้าอุทยานแห่งชาติเขาชะเมา-เขาวง 
  14. หัวหน้าสถานีวิจัยต้นน้ าชายฝั่งทะเลตะวันออก 
  15. หัวหน้าสถานีพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนที่1 (ระยอง) 
  16. หัวหน้าสวนพฤษศาสตร์ระยอง 
  17. ผู้อ านวยการหลักสูตรมหาบัณฑิต สาขาการจัดการสิ่งแวดล้อม บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
       จังหวัดระยอง 

 18. ประธานคณะท างานเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์และสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน จังหวัดระยอง 
  19. ประธานชมรมการจัดการสิ่งแวดล้อมนิด้า ระยอง 
  20. นายกสมาคมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
  21. ผู้แทน บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) (PTT) 
  22. ผู้แทนบริษัท ปตท.เคมิคอลส์ จ ากัด (มหาชน) (PTTGC) 
  23. ผู้แทนบริษัท ไออาร์พีซี จ ากัด(มหาชน) (IRPC) 
  24. ผู้แทนบริษัท เอสซีจี เคมีคอลส์ จ ากัด (มหาชน)  (SCG) 
  25. นายรุ่งโรจน์  เฉลาฉายแสง 
  26. นายอิทธิ  แจ่มแจ้ง 
  27. หัวหน้าส่วนยุทธศาสตร์และแผนสิ่งแวดล้อม    เลขานุการกลุ่ม   
       ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดระยอง  
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5. ด้านสังคม และคุณภาพชีวิต 
สมาชิก  1. พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดระยองปลัดจังหวัดระยอง หัวหน้ากลุ่ม 
  2. รองผู้อ านวยการรักษาความม่ันคงภายในจังหวัดระยอง 
  3. นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดระยอง 
  4. ประกันสังคมจังหวัดระยอง 
  5. จัดหางานจังหวัดระยอง 
  6. ผู้อ านวยการส านักงานคุมประพฤติจังหวัดระยอง 
  7. สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดระยอง 
  8. นายอ าเภอบ้านฉาง 
  9. นายอ าเภอปลวกแดง 
  10. หัวหน้าส านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดระยอง 
  11. ขนส่งจังหวัดระยอง 
  12. ศึกษาธิการจังหวัดระยอง 
  13. ท้องถิ่นจังหวัดระยอง 
  14. สถิติจังหวัดระยอง 
  15. ผู้อ านวยการโรงพยาบาลระยอง 

 16. ผู้อ านวยการส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดระยอง 
 17. ผู้อ านวยการสถาบัน กศน. ภาคตะวันออก 
 18. ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1 
 19. ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2 

  20. ผู้อ านวยการศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พ่ึงจังหวัดระยอง 
  21. นายกองค์การบริหารส่วนต าบลตะพง 
  22. ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดระยอง 
  23. ประธานชมรมการศึกษาเอกชนจังหวัดระยอง 
  24. นายประจวบ จ าเนียรศรี (ผู้แทนภาคประชาสังคม) 
  25. นางสุธีรา ผ่องใส (ผู้แทนภาคประชาสังคม)    
  26. ดร.วัฒนา บันเทิงสุข (ประธานชมรมอนุรักษ์วัฒนธรรมจังหวัดระยอง) 
  27. นายทิม บุญรอด 
  28. นายเฉลียว  ราชบุร ี  
  29. นายชาติชาย  เหลืองเจริญ 
  30. นายสมศักดิ์  เครือวัลย์ 

 31. หัวหน้ากลุ่มนโยบายและวิชาการ      เลขานุการกลุ่ม 
       ส านักงานพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์จังหวัดระยอง 
 32. ผู้อ านวยการกลุ่มยุทธศาสตร์และเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม        ผู้ช่วยเลขานุการกลุ่ม 
       ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดระยอง 
 33. หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน          ผูช้่วยเลขานุการกลุ่ม 
       ส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดระยอง 
 34. หวัหน้ากลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ ส านักงานแรงงานจังหวัดระยอง    ผู้ช่วยเลขานุการกลุ่ม 
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6. ด้านการค้าการลงทุน 
สมาชิก  1. พาณิชย์จังหวัดระยอง       หัวหน้ากลุ่ม 
  2. คลังจังหวัดระยอง 
  3. นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง 
  4. สรรพากรพ้ืนที่ระยอง 
  5. สรรพสามิตพ้ืนที่ระยอง 1 
  6. สรรพสามิตพ้ืนที่ระยอง 2 
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