
มติและข้อสั่งการท่ีประชุมคณะกรรมการอ านวยการและขับเคลื่อนโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ  
เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก จังหวัดระยอง 

 

ท่ี เร่ือง มติท่ีประชุม/ข้อสั่งการ/ข้อเสนอแนะ มอบหมาย 
1. โครงการฟ้ืนฟูและพัฒนาล าน  า คูคลอง เพ่ือสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตของประชาชน 
 1.1 ขนาดของล าคลอง 1. ให้ตรวจความถูกต้องของล าคลอง ความกว้าง ความยาว ความลึกชัดเจน ห้ามประมาณการณ์ อ าเภอทุกอ าเภอ 

1.2 หน่วยวัด 1. ใช้หน่วยวัดเดียวกันเพ่ือความถูกต้องของข้อมูล และเป็นไปในลักษณะเดียวกัน อ าเภอทุกอ าเภอ 
1.3 ความร่วมมือ 1. บูรณาการทุกภาคส่วนเข้าร่วม ภาครัฐ เอกชน ประชาชน เข้าร่วมกับภาคราชการ 

2. ประสานบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ ากัด (มหาชน) เชิญชวนพนักงานจิตอาสาและ 
    ผู้สนใจเข้าร่วมโครงการและกิจกรรมฯ ที่จัดขึ้น 

อ าเภอทุกอ าเภอ 

1.4 เขตความรับผิดชอบ 1. ตรวจสอบถนน เรื่อง เขตการความรับผิดชอบของหน่วยงานใด เพ่ือขออนุญาตและการ  
    สนับสนุนในการด าเนินโครงการและกิจกรรมฯ 

อ าเภอทุกอ าเภอ 

1.5 การด าเนินโครงการ 1. ล าคลองที่มีความต่อเน่ืองจากอ าเภออื่น ๆ ท าความสะอาดเพียงอ าเภอใดอ าเภอหน่ึงไม่ได้ คือ  
    คลองทับมาในพ้ืนที่อ าเภอเมืองระยอง ให้บูรณการทุกอ าเภอที่ล าคลองไหลผ่านร่วมกันท า 
    ความสะอาดตลอดสาย เพ่ือป้องกันวัชพืชไหลตามล าคลอง และให้ทุกภาคส่วนเข้าร่วมดูแล  
   โดยทางอ าเภอเป็นศูนย์กลางประสานหน่วยงานอื่น ๆ ในการเข้าร่วม 

อ าเภอเมืองระยอง 

1.6 การท าเบิกจ่าย 1. ศึกษากระบวนการหรือวิธีการที่ถูกต้อง เพ่ือให้ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินสามารถตรวจสอบได้ อ าเภอทุกอ าเภอ 
1.7 การรายงานการด าเนินการ 1. ให้รายงานความก้าวหน้าของโครงการและกิจกรรมฯ ทุกวันที่ 22 ของทุกเดือน อ าเภอทุกอ าเภอ 

2. โครงการ “๑ อ าเภอ ๑ ถนนเฉลิมพระเกียรติ” 
 2.1 ขนาดของถนน 1. ให้ตรวจความถูกต้องของถนน ความกว้าง ความยาวชัดเจน ห้ามประมาณการณ์ อ าเภอทุกอ าเภอ 

2.2 หน่วยวัด 1. ใช้หน่วยวัดเดียวกันเพ่ือความถูกต้องของข้อมูล และเป็นไปในลักษณะเดียวกัน อ าเภอทุกอ าเภอ 
2.3 ความร่วมมือ 1. บูรณาการทุกภาคส่วนเข้าร่วม ภาครัฐ เอกชน ประชาชน เข้าร่วมกับภาคราชการ 

2. ประสานบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ ากัด (มหาชน) เชิญชวนพนักงานจิตอาสาและ 
    ผู้สนใจเข้าร่วมโครงการและกิจกรรมฯ ที่จัดขึ้น 

อ าเภอทุกอ าเภอ 

2.4 การท าเบิกจ่าย 1.  ศึกษากระบวนการหรือวิธีการที่ถูกต้อง เพ่ือให้ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินสามารถตรวจสอบได้ อ าเภอทุกอ าเภอ 
2.5 การรายงานการด าเนินการ 1. ให้รายงานความก้าวหน้าของโครงการและกิจกรรมฯ ทุกวันที่ 22 ของทุกเดือน อ าเภอทุกอ าเภอ 

3. โครงการเพ่ิมสวนหย่อม/สวนสาธารณะให้แก่ชุมชน 
 3.1 การใช้ที่ดิน 1.  แจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งตรวจสอบ และศึกษาการใช้ประโยชน์ของที่ดินน้ันก่อน 

     เพ่ือความถูกต้องในการใช้ที่ดิน 
ส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
จังหวัดระยอง 
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ท่ี เร่ือง มติท่ีประชุม/ข้อสั่งการ/ข้อเสนอแนะ มอบหมาย 
 3.2 เพ่ิมพ้ืนที่สีเขียว 1.  แจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งปรับปรุงพ้ืนที่ส่วนรวมให้เป็นพ้ืนที่สีเขียวเพ่ิมขึ้น และ 

      ให้ทุกพ้ืนที่ท าอย่างต่อเน่ือง 
ส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
จังหวัดระยอง 

3.3 แก้ไขป้ายสวนหย่อม/สวนสาธารณะ 1.  แก้ไขป้ายสวนหย่อม/สวนสาธารณะให้ถูกต้อง จัดท าขึ้นเพ่ืออะไร เน่ืองในโอกาสอะไร พระองค์ใด เช่น  
      สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา แบบน้ีไม่ถูกต้อง ไม่ได้บอกข้อมูลที่ชัดเจน 

ส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
จังหวัดระยอง 

3.4 พุ่มเงิน พุ่มทอง 1.  การจัดท า พุ่มเงิน พุ่มทอง ต้องท าให้ถูกต้องไม่สลับข้างกัน ส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
จังหวัดระยอง 

3.5 การขึ้นทะเบียน 1.  สวนหย่อม/สวนสาธารณะที่มีการจัดสร้างขึ้นใหม่ ต้องแจ้งหน่วยงานใด ขึ้นทะเบียนที่ไหน ท าให้ถูกต้อง เ 
     เพราะสวนหย่อมบางที่ของจังหวัดระยองไม่ได้ขึ้นทะเบียนที่ถูกต้อง 

ส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
จังหวัดระยอง 

3.6 ประสานหน่วยงานอื่น ๆ 1.  ประสานการนิคมอุตสาหกรรมทุกแห่ง และภาคเอกชน ให้มีส่วนร่วมในการจัดท าสวนหย่อม/สวนสาธารณะ 
      หรือปรับปรุงและฟ้ืนฟูที่มีอยู่แล้วให้สวยงามขยายใหญ่ขึ้น 

ส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
จังหวัดระยอง 

3.7 การท าเบิกจ่าย 1. ศึกษากระบวนการหรือวิธีการที่ถูกต้อง เพ่ือให้ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินสามารถตรวจสอบได้ ส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
จังหวัดระยอง 

3.8 การรายงานการด าเนินการ 1. ให้รายงานความก้าวหน้าของโครงการและกิจกรรมฯ ทุกวันที่ 22 ของทุกเดือน ส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
จังหวัดระยอง 

4. การจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 
 4.1 นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติฯ 1. นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติฯ  ทั้งด้านหน้า และด้านหลังของศาลากลางจังหวัดระยองให้ย้ายไปยังสถานที่จัด 

    พิธีถวายพระพรชัยมงคลด้านหน้าศาลากลางจังหวัดระยองในวันจัดพิธีฯ 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดระยอง 

4.2 การประสานขอความร่วมมือ 1. ประสานหน่วยงานอื่น ๆ  ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ร่วมจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติฯ ในหน่วยงาน 
2. ประสานแต่ละอ าเภอจัดจิตอาสาดูแลและให้ค าแนะนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติฯ แก่ผู้เข้าชมนิทรรศการฯ 

ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดระยอง 

4.2 การรายงานการด าเนินการ 1. ให้รายงานความก้าวหน้าของโครงการและกิจกรรมฯ ภายในวันที่ 28 พฤษภาคม 2562 ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดระยอง 
และอ าเภอทุกอ าเภอ 

5. บวชเฉลิมพระเกียรติเนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 
 5.1 รายงานผล 1. ให้อ าเภอทุกอ าเภอแจ้งวัดทุกแห่งในเขตการปกครองประกาศรับสมัครผู้ที่สนใจบวช และให้ส่งข้อมูลไม่เกิน 

    วันที่ 29 เมษายน 2562 
 

 


