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รายงานการประชุม 
คณะกรรมการติดตามประเมินผลการด าเนินแผนงาน/โครงการ                                                     

ตามแผนพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก จังหวัดระยอง ครั้งที่ 1/2561  
(ครั้งที่ 2 ปีงบประมาณ 2561) 

วันที ่14 มีนาคม 2561 เวลา 13.30 น. 
ณ  ห้องศรีสมุทโภคไชย ชั้น 4  ศาลากลางจังหวัดระยอง 

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

 
กรรมการฯ ผู้เข้าประชุมฯ 
1. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง       ประธานฯ 
2. นายมนตรี ชนะชัยวิบูลวัฒน์ ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง        .รองประธานฯ 
3. นายชัยวัฒน์ จัตตุพร  นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดระยอง 
4. นายธวัชชัย สุภาผล  แทน โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดระยอง 
5. นางสาววีนา มณีอินทร์  แทน อุตสาหกรรมจังหวัดระยอง 
6. นายบดินทร์ รุ่งรัตน์  แทน ผู้อ านวยการแขวงทางหลวงระยอง 
7. นายธนทร ศรีนาค  หัวหน้าส านักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดระยอง 
8. นางสาวภัศกมล รูปแก้ว  แทน ประชาสัมพันธ์จังหวัดระยอง 
9. นายเสกสรร ทรัพย์เจริญ แทน ผู้อ านวยการโครงการชลประทานระยอง 
10. นายนิพัทธ์ จิตติรบ ารุง  แทน ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาระยอง 
11. นายสุรินทร์ แสงทอง  แทน ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง   
12. นายบุญยืน เลาหวิทยะรัตน์ แทน ประธานหอการค้าจังหวัดระยอง 
13. นายสุรพล สุทธจินดา  ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง 
14. นายวีระพล พวงพิทยาวุฒิ 
15. นายสมเกียรติ พูลสุขเสริม   หัวหน้าส านักงานจังหวัดระยอง            เลขานุการฯ 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
1. นายฉัตรชัย รัตนลาภ  ผู้อ านวยการฝุายอาวุโส 
     ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 
2. นายภาคภูมิ สุวรรณโชติ  แทน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง 
3. นายอาภร อมตเวทย์  แรงงานจังหวัดระยอง   
4. นางสาวสุนีรัตน์ สิงหเสมานนท์ แทน พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดระยอง 
5. นางสาวทิพย์อาภา ยลธรรม์ธรรม ผู้อ านวยการส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด 
     ระยอง 
6. นางเสาวนีย์ แก้วประดับ แทน ท้องถิ่นจังหวัดระยอง 
7. นายพงษ์อนันต์ จันทร์ไพร ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดระยอง 
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8. นายสายันต์ บุญเพ่ิม  แทน ผู้อ านวยการแขวงทางหลวงชนบทระยอง 
9. นายกฤษณะ ข าคง  แทน ผู้จัดการการไฟฟูาส่วนภูมิภาคจังหวัดระยอง 
10. นายสุรสิงห์ พูนเพ่ิมสุขสมบัติ เกษตรจังหวัดระยอง 
11. นางสาวรัตนา แววสว่าง เกษตรและสหกรณ์จังหวัดระยอง 
12. นางสุวรรณา โดตี้  ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดระยอง 
13. นายมานพ บุญแจ่ม  ผู้อ านวยการศูนย์ควบคุมมลพิษระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก 
14. นายสุรินทร์ สินรัตน์  ประธานเครือข่ายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน  
     (ทสม.) จ.ระยอง 
15. พ.ต.ท.ลินดา ผุดผ่อง  แทน ผู้บังคับการต ารวจภูธรจังหวัดระยอง 
16. นายวีระกิตต์ พูลสวัสดิ์ แทน สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดระยอง 
17. นายเอก วิชญกุล  แทน นายกสมาคมธุรกิจท่องเทีย่วจังหวัดระยอง 
18. นายวิโรจน์ รมเยศ   
19. เจ้าหน้าที่ส านักงานจังหวัดระยอง เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เจ้าหน้าที่ส านักงานโยธาธิการ
และผังเมืองจังหวัดระยอง เจ้าหน้าที่ส านักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดระยอง 

เริ่มประชุมฯ เวลา 13.3๐ น. 

  เมื่อที่ประชุมฯ พร้อมแล้ว นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประธานฯ     
การประชุมฯ กล่าวเปิดการประชุมฯ และด าเนินการประชุมฯ ตามระเบียบวาระ  

ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่อง ประธานฯ แจ้งให้ท่ีประชุมฯ ทราบ 

  คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2559 เห็นชอบหลักการโครงการพัฒนาระเบียง
เศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economics Corridor Development :.EEC).โดยด าเนินการใน 3 จังหวัด   
ภาคตะวันออก ได้แก่ จังหวัดชลบุรี ระยอง และฉะเชิงเทรา รัฐบาลได้ให้ความส าคัญกับการสนับสนุนการด าเนินการ
ในระดับพ้ืนที่ โดยจัดท าแผนพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก และได้จัดท างบประมาณเพ่ือให้ส่วน
ราชการ หน่วยงาน ทั้งราชการส่วนกลาง ราชการส่วนภูมิภาค และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด าเนินแผนงาน/
โครงการ ตั้งแต่ปี 2560 เป็นต้นมา ผ่านแผนพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก 

   จังหวัดระยองได้มีค าสั่ง 
   1) ต้ังศูนย์ประสานงานบริหารการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก จังหวัดระยอง 
หรือ ศรศ.จังหวัดระยอง โดยมีสถานที่ตั้ง ณ ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดระยอง 
   2) แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก จังหวัด
ระยอง หรือ กรศ.จังหวัดระยอง โดยผู้ว่าราชการจังหวัดระยองเป็นประธาน และหัวหน้าส านักงานจังหวัดระยอง          
เป็นเลขานุการ และคณะกรรมการประกอบด้วย หัวหน้าส่วนราชการ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    
และภาคประชาชน และมีที่ปรึกษาจ านวน 2 ท่าน ประกอบด้วย เลขาธิการคณะกรรมนโยบายการพัฒนาระเบียง
เศรษฐกิจพิเศษฯ (ดร.คณิศ แสงสุพรรณ) และรองเลขาธิการส านักงานบริหารเพ่ือการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษฯ               
(นางสาวพจนี อรรถโรจน์ภิญโญ) 
   3) แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลการด าเนินแผนงาน/โครงการตามแผนพัฒนา
ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก จังหวัดระยอง โดยผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธาน และหัวหน้า
ส านักงานจังหวัดระยอง เป็นเลขานุการ และคณะกรรมการประกอบด้วย หัวหน้าส่วนราชการ ภาคเอกชน และภาค
ประชาชน และส่วนราชการ  
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    4) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการสนับสนุนการด าเนินงานของคณะกรรมการบริหารการพัฒนา
ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก จังหวัดระยอง ประกอบด้วยอนุกรรมการ 4 ด้าน 
      (1) อนุกรรมการด้านโครงสร้างพื้นฐาน การพัฒนาเมืองและการค้าการลงทุน  
     (2) อนุกรรมการด้านพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และพัฒนาอาชีพรายสาขาเศรษฐกิจ 
     (3) อนุกรรมการด้านส่งเสริมการรับรู้ การประชาสัมพันธ์ และการสื่อสาร 
     (4) อนุกรรมการด้านพัฒนาสังคม คุณภาพชีวิต ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
    5) ตั้งส านักงานศูนย์ประสานงานบริหารการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก 
จังหวัดระยอง (สกรศ.จังหวัดระยอง)  โดยหัวหน้าส านักงานจังหวัดระยอง ท าหน้าที่หัวหน้าส านักงาน                  
ศูนย์ประสานงาน 
   เนื่องจากเรื่องดังกล่าว เป็นนโยบายส าคัญของรัฐบาล และมีการติดตามจากส่วนกลาง         
ซึ่งจังหวัดระยองได้มีหนังสือแจ้งคณะอนุกรรมการฯ ประชุมทุกเดือนในสัปดาห์ที่ 2 ของเดือน 

   ส าหรับการประชุมในวันนี้ ได้เชิญคณะกรรมการฯ อนุกรรมการฯ 4 คณะ ส่วนราชการ     
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มาประชุมเพ่ือติดตามผลการด าเนินงาน และรับฟังขอเสนอแนะ จากคณะกรรมการฯ 
เพ่ือเป็นแนวทางในการขับเคลื่อน หรือแจ้งผู้เกี่ยวข้องต่อไป  

  มติที่ประชุมฯ :.รับทราบตามท่ีประธานฯ แจ้งให้ทราบ 

ระเบียบวาระท่ี  2  เรื่อง รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่  23 พฤศจิกายน 2560 

      หัวหน้าส านักงานจังหวัดระยองแจ้งว่า ตามที่จังหวัดได้เชิญคณะกรรมการฯ ส่วนราชการ    
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม เพ่ือติดตามผลการด าเนินแผนงาน/โครงการตามแผนพัฒนาระเบียง
เศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก ในพ้ืนที่จังหวัดระยอง ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2560 นั้น 
ส านักงานจังหวัดระยองในฐานะฝุายเลขานุการฯ ได้จัดท ารายงานการประชุม และเวียนเรื่องให้คณะกรรมการฯ 
รับรองรายงานการประชุมดังกล่าว พร้อมได้น าเรียนไว้ในเว็บไซต์จังหวัด (www.rayong.go.th) ด้วยแล้ว ทั้งนี้    
หากกรรมการท่านใดมีความประสงค์จะขอแก้ไขเพ่ิมเติม ให้แจ้งฝุายเลขาฯ ได้โดยตรง  

   ข้อเสนอที่ประชุม :.การรบัรองรายงานการประชุมในโอกาสต่อไปให้ฝุายเลขานุการฯ พิจารณา
รายงานเป็นระบบอิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือเป็นการลดปริมาณการใช้กระดาษตามนโยบายของรัฐบาล 

   มติที่ประชุมฯ :.รับรองรายงานการประชุมตามท่ีหัวหน้าส านักงานจังหวัดระยองแจ้ง 

ระเบียบวาระท่ี 3   เรื่อง ทราบ 
  3.1 ความก้าวหน้าเขตส่งเสริมนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก 
     (Eastern Economic Corridor of Innovation: EECi)   

       ผู้ แทนส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีแห่ งชาติ  รายงานตามที่
คณะกรรมการนโยบายการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (คนพ.) ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ (๑๗ พฤศจิกายน 
๒๕๕๙) มติที่ประชุม มอบหมายให้บรรจุแผนการพัฒนาและยกระดับระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออกด้วย
เทคโนโลยีและนวัตกรรมเข้าเป็นส่วนหนึ่งของแผนโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก ตามล าดับดังนี้ 
     1) คณะกรรมการบริหารการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (กรศ.)            
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ (๑๓ มีนาคม ๒๕๖๐) มติที่ประชุม มอบหมาย สวทช./วท. เป็นผู้จัดการเขตนวัตกรรมระเบียง
เศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก โดยให้ก าหนดพื้นที่เปูาหมาย และแผนการด าเนินงาน 
     2) คณะกรรมการนโยบายการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (คนพ.)           
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ (๕ เมษายน ๒๕๖๐) (อู่ตะเภา) มติที่ประชุม เห็นชอบแนวทางการพัฒนาเขตนวัตกรรมระเบียง

http://www.rayong.go.th/
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เศรษฐกิจภาคตะวันออก เห็นชอบความเหมาะสมในการเช่าพ้ืนที่วังจันทร์วัลเลย์  จังหวัดระยอง จาก บริษัท ปตท. 
จ ากัด (มหาชน) (ปตท.) 
     3) คณะกรรมการบริหารการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (กรศ.)             
ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ (๔ พฤษภาคม ๒๕๖๐) มติที่ประชุม มอบหมาย สวทช./วท. ให้ด าเนินการศึกษาความเป็นไปได้ 
(Feasibility Study) เพ่ือประกอบการพิจารณาประกาศเป็นเขตส่งเสริมและจัดท าแผนแม่บทเขตนวัตกรรมระเบียง
เศรษฐกิจภาคตะวันออก 
     4) คณะกรรมการบริหารการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (กรศ.)              
ครั้งที่ ๓/๒๕๖๐ (๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๐) มติที่ประชุม เห็นชอบสรุปผลการศึกษาความเหมาะสมของการจัดตั้ง 
“เขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก” เห็นชอบการขอปรับชื่ออย่างเป็นทางการเป็น             
“เขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก” มอบหมาย สวทช. หารือเรื่องการเช่าพ้ืนที่กับ บริษัท ปตท. 
จ ากัด (มหาชน) ให้แล้วเสร็จ 
      ผลการด าเนินงาน (๑ ต.ค. ๖๐ – ๓๑ ม.ค. ๖๑)  
      1. จ านวนชุมชนที่ได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยี ๓๕ ชุมชน (ความก้าวหน้า ๓๕%)  
        1) ได้มีการประชุมหารือแนวทางการท างานในพ้ืนที่ EECi จ านวน ๕ ครั้ง ร่วมกับ   
กรมส่งเสริมการเกษตร มหาวิทยาลัยบูรพา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ศรีราชา) และชุมชนในพ้ืนที่จังหวัดสระแก้ว 
ฉะเชิงเทรา จันทบุรี ชลบุรี และระยอง  
      2) มีชุมชนที่มีศักยภาพ และพร้อมรับการถ่ายทอดเทคโนโลยี ในปี ๒๕๖๑ ประมาณ ๕๐ 
ชุมชน เช่น ชุมชนกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกทุเรียน ต าบลวังจันทร์ อ าเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง (๑๐ ชุมชน) ชุมชน  
ศูนย์การเรียนรู้เกษตรชุมชนหนองยาว อ าเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา (๑๕ ชุมชน) ชุมชน อ าเภอคลอง
เขื่อน จังหวัดฉะเชิงเทรา (๖ ชุมชน) ชุมชนศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อ าเภอปลวกแดง 
จังหวัดระยอง (๕ ชุมชน) ชุมชน อ าเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี (๔ ชุมชน) และชุมชน อ าเภอเขาคิชฌกูฏ 
จงัหวัดจันทบุรี (๑๐ ชุมชน) 
       3) เทคโนโลยีที่ เหมาะสมกับชุมชน และพร้อมถ่ายทอดในปี  ๒๕๖๑ ได้แก่              
๑) เทคโนโลยีด้านการผลิต ๒) เทคโนโลยีสารชีวภัณฑ์ ๓) เทคโนโลยีการจัดการดินและน้ า ๔) เทคโนโลยีการแปร
รูปผลผลิต ๕) เทคโนโลยีด้านสัตว์ ๖) อุปกรณ์เครื่องจักรที่น าไปช่วยภาคการเกษตร และ ๗) การจัดการผลผลิตและ
ผลิตภัณฑ์ 
      ๔) ได้มีการถ่ายทอดเทคโนโลยีให้แก่ชุมชนแล้ว ๑๓ ชุมชน ได้แก่ 
            (๑) เรื่อง “การผลิตราบิวเวอเรียรูปแบบก้อนเชื้อสดพร้อมใช้อย่างมีประสิทธิภาพ     
และอบรมพร้อมติดตั้งระบบการติดตามสภาวะแวดล้อมและให้น้ าแบบอัตโนมัติ เพ่ือใช้เป็นแปลงการเรียนรู้       
ของชุมชน ในการควบคุมให้น้ าทุเรียนที่เหมาะสมตามสภาวะอากาศ ลดต้นทุนการผลิต ประหยัดแรงงาน         
และควบคุมคุณภาพของทุเรียน” ในวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๑ ณ สวนบัวแก้ว อ าเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง       
มีเกษตรกรเข้าร่วมการอบรมท้ังหมด ๗๓ คน จ านวน ๖ ชุมชน ได้แก่ หมู่บ้านเขาหินแท่น หมู่บ้านวังจันทร์ หมู่บ้าน
ตะเคียนทอง หมู่บ้านชุมชนใน หมู่บ้านชงโค และหมู่บ้านพลงตาเอ่ียม อ าเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง  
            (๒) เรื่อง “การผลิตราบิวเวอเรียรูปแบบก้อนเชื้อสดพร้อมใช้อย่างมีประสิทธิภาพ”    
เมื่อวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๑ ณ ศูนย์เรียนรู้ชุมชนปัถวี อ าเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี มีเกษตรกรเข้าร่วม        
การอบรมทั้งหมด ๓๖ คน จ านวน ๗ ชุมชน ได้แก่ หมู่บ้านช าตาเรือง หมู่บ้านคลองเกวียนลอย อ าเภอเขาคิชฌกูฏ 
หมู่บ้านคลองเวฬุ หมู่บ้านมะทาย อ าเภอมะขาม หมู่บ้านแถวคลอง อ าเภอขลุง หมู่บ้านโปุงล่าง อ าเภอเมืองจันทบุรี 
และหมู่บ้านมาบคล้า อ าเภอโปุงน้ าร้อน จ.จันทบุรี 
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     ๒. ผังแม่บท EECi (ความก้าวหน้า ๑๐๐%)  
      การออกแบบผังแม่บท EECi ได้ออกแบบแล้วเสร็จ 100 %  

     3. แบบอาคาร EECi Phase ๑A (ความก้าวหน้า ๓๐%) 
      1) ได้ผู้ชนะการประกวดแนวความคิดในการออกแบบกลุ่มอาคาร EECi.ระยะที่ ๑A    
คือ บริษัท ดีไซน&์ดีเวลลอป จ ากัด และได้ลงนามในสัญญาจ้างเพ่ือออกแบบกลุ่มอาคาร EECi ระยะที่ ๑A เมื่อวันที่ 
๑๖ พฤศจิกายน 25๖๐ โดยมีระยะเวลาออกแบบ ๒๗๐ วัน คาดว่าจะแล้วเสร็จ ๑๓ สิงหาคม 25๖๑ 
      2) ได้แบบร่างขั้นพัฒนา เพ่ือน าไปใช้ในการของบประมาณก่อสร้าง ของปีงบประมาณ 
๒๕๖๒  
       Phase 1A จะใช้เวลาก่อสร้างประมาณ 2 ปี คาดว่าจะแล้วเสร็จประมาณปลายปี 
๒๕๖๓ 
       Phase 1B.จะของบออกแบบในปี 2562 คาดว่าจะก่อสร้างได้ในปี 2563     
และคาดว่าจะก่อสร้างแล้วเสร็จปี ๒๕๖๔   

     4. แผนปฏิบัติการขับเคลื่อนการพัฒนา EECi (ความก้าวหน้า ๒๕%) 
      ๑) สวทช. ได้ด าเนินการจัดท าแผนแม่บทการพัฒนาเขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจ
พิเศษภาคตะวันออก (EECi Master Plan) เสร็จแล้ว ซึ่งมีกรอบการพัฒนา EECi ที่มุ่งเน้น “๖ อุตสาหกรรม
เปูาหมาย ๓ เมืองนวัตกรรมมุ่งเน้น และ ๕ ยุทธศาสตร์ด าเนินการ” คือ  
                 (1)  ๖ อุตสาหกรรมเปู าหมาย ได้แก่  ๑)  อุตสาหกรรมเกษตรสมัยใหม่                    
และเทคโนโลยีชีวภาพ ๒) อุตสาหกรรมเชื้อเพลิงและเคมีชีวภาพ ๓) อุตสาหกรรมแบตเตอรี่และยานยนต์สมัยใหม่ 
๔) อุตสาหกรรมระบบอัตโนมัติ หุ่นยนต์  และอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ ๕) อุตสาหกรรมการบินและอวกาศ            
๖) อุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์ 
                 (2) ๓ เมืองนวัตกรรมมุ่งเน้น ได้แก่ ๑) BIOPOLIS ๒) ARIPOLIS ๓) SPACE 
KRENOVAPOLIS 
                 (3) ๕ ยุทธศาสตร์ด าเนินการ ประกอบด้วย ๑) STI Solutions for Industries 
and.Community ๒) .Research.and.Innovation ๓) .Workforce.Development ๔) .Infrastructure.Development   
๕) International Collaboration 

      ๒) การจัดท าแผนที่น าทางเพ่ือการพัฒนาอุตสาหกรรมเปูาหมาย ( Industrial 
Technology Roadmap : ITRM) โดยด าเนินการใน ๕ โครงการ ได้แก่  
              (๑) โครงการจัดท าแผนที่น าทางเทคโนโลยีเพ่ือพัฒนานวัตกรรมการเกษตร
สมัยใหม่ 
              (๒) โครงการจัดท าแผนที่น าทางเพ่ือการพัฒนาอุตสาหกรรมไบโอรีไฟน์เนอรี่ 
              (๓) โครงการจัดท าแผนที่น าทางเพ่ือการพัฒนาอุตสาหกรรมด้าน Function  
Ingradients Cosmeceuticals   
              (๔) โครงการจัดท าข้อเสนอแนะการพัฒนาอุตสาหกรรมวัสดุชีวภาพมูลค่าสูง (Bio-
based Material) จากวัตถุดิบและวัตถุดิบเหลือใช้ทางการเกษตร  
              (๕) โครงการจัดท าแผนที่น าทางเทคโนโลยีเพ่ือการพัฒนาอุตสาหกรรม ส าหรับ
ศูนย์กลางการวิจัยและนวัตกรรมด้านระบบอัตโนมัติ หุ่นยนต์ และระบบอัจฉริยะ 



รายงานการประชุมคณะกรรมการติดตามประเมินผลการด าเนินแผนงาน/โครงการตามแผนพัฒนาระเบยีงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก จังหวัดระยอง 
ครั้งที่ 1/2561  หน้า 6 
 

            ก าหนดแล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ขณะนี้ได้เริ่มด าเนินการก าหนดขอบเขต
การศึกษา แผนการด าเนินการ รวมถึงศึกษาข้อมูลเบื้องต้น เพ่ือวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อการพัฒนาอุตสาหกร รม
เปูาหมาย 

     ๕. แผนกิจกรรมการตลาดเพื่อดึงดูดนักลงทุน หน่วยงาน SMEs และ Startup เข้ามา
ท างานในพื้นที่ EECi (ความก้าวหน้า ๒๐%) 
      ๑) ออกแบบและจัดท า Logo และข้อปฏิบัติในการใช้ Logo ของ EECi เสร็จแล้ว 
      ๒) จัดท าแผ่นพับประชาสัมพันธ์ EECi และเริ่มแจกจ่ายแล้ว 
      ๓) จัดท าบอร์ด EECi เพ่ือน าไปจัดแสดงในงานต่างๆ ที่จะไป Roadshow 
      ๔) จัดท าวีดีทัศน์แนะน า EECi ภาษาอังกฤษ (มี ๓ Subtitle ไทย อังกฤษ ญี่ปุุน) 
      ๕) Roadshow.ในงานประชุมวิชาการและนิทรรศการ The.๑๗ th.International 
Nanotechnology Exhibition and Conference (nanotech ๒๐๑๘) เมื่อวันที่ ๑๔ – ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑   
ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุุน 

     ๖. จ านวน SMEs.ฐานชีวภาพที่ได้รับการยกระดับความสามารถทางเทคโนโลยี      
๖๐ ราย (ความก้าวหน้า ๓๒%) 
      1) ได้จัดกิจกรรมหารือความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาในท้องที่จ านวน ๔ แห่ง 
ได้แก่ มหาวิทยาลัยบูรพา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์(ศรีราชา) 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตระยอง 
      2) ได้ให้การพัฒนาเทคโนโลยีเชิงลึกแก่ผู้ประกอบการ SMEs ฐานชีวภาพจ านวน ๑๙ 
ราย โดยเทคโนโลยีที่ เข้าไปช่วยเหลือ เช่น การพัฒนากระบวนการผลิต การประยุกต์ใช้สายพานล าเลียง              
ในกระบวนการหมัก การประเมินด้านสิ่งแวดล้อม การพัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพของกระบวนการแปรรูปไม้    
การออกแบบและจัดท าต้นแบบบรรจุภัณฑ์ การยกระดับมาตรฐานการผลิตของผลิตภัณฑ์อาหาร เป็นต้น  
      3) มีกิจกรรม Roadshow.และรับโจทย์จากผู้ประกอบการ โดยร่วมมือกับ
สถาบันการศึกษาในทอ้งที่ เช่น มหาวิทยาลัยบูรพา หอการค้าจังหวัดชลบุรี เพ่ือพัฒนาเป็นโครงการเชิงลึกต่อไป 

     ๗. จ านวน Startup ฐานชีวภาพที่เข้ารับการบ่มเพาะ ๑๐ ราย(ความก้าวหน้า ๑๐%) 
      อยู่ระหว่างท าการประชาสัมพันธ์ รับสมัคร และคัดเลือก Startups ฐานชีวภาพที่จะ
เข้าร่วมโครงการ 

   ข้อเสนอที่ประชุมฯ :.ขอให้ EECi มีเปูาหมายเรื่องการเกษตรให้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น ให้มีการ
ติดตามผลที่จะเกิดข้ึน และให้มีการรายงานผลให้จังหวัดทราบด้วย ขอให้มีการท า Work shop ประชุมเชิงปฏิบัติการ
ร่วมกับเกษตรจังหวัด ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด และสถาบันการศึกษา และขอน าเสนอให้มีการพัฒนา วิจัย        
เพ่ิมคุณภาพยางพาราเนื่องจากราคายางพารามีราคาตกต่ า และในปัจจุบันเป็นปัญหาระดับชาติ  

   มติที่ประชุมฯ :.รับทราบตามที่ผู้แทนส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 
เสนอ และขอความร่วมมือน าข้อเสนอจากที่ประชุมฯ ไปด าเนินการ  
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  3.2 ความก้าวหน้าการด าเนินการจัดท าผังเมืองตามค าสั่ง คสช.  ที่ 47/60 
      ลงวันที่ 25 ตุลาคม 2560  

     ผู้แทนส านักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดระยองน าเสนอ การจัดท าแผนผังการใช้
ประโยชน์ที่ดิน และแผนผังการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและสาธารณูปโภคในพ้ืนที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาค
ตะวันออก (EEC) ตามค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๔๗/๒๕๖๐ วันที่ 25 ตุลาคม 2560 สรุปได้   
3 ขั้นตอน 
   ให้ กรศ. ด าเนินการ เสนอต่อคณะกรรมการนโยบายฯ เพ่ือให้ความเห็นชอบในเรื่อง
ดังต่อไปนี้ 

    1) นโยบายและแผนภาพรวมเพ่ือการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก 
   2) แผนการใช้ประโยชน์ที่ดินในภาพรวม 
   3) แผนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค 
   4) แผนการด าเนินงาน 

    ขั้นตอนที่ 1 อยู่ในระหว่างจัดท าร่าง ซึ่งมีคณะท างานของกรมโยธาธิการและผังเมือง    
และสกรศ. ร่วมด าเนินการ ยังไม่ได้ออกมาเป็นส่วนของการประกาศ 
    ขั้นตอนที่ 2 หลังจากคณะกรรมการนโยบายฯ ได้ให้ความเห็นชอบ สกรศ. จะได้ท างาน
ร่วมกับกรมโยธาธิการและผังเมืองซึ่งเป็นหน่วยงานหลัก ซึ่งในการจัดท าแผนผังการใช้ประโยชน์ที่ดิน และแผนผัง
การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและสาธารณูปโภคต้องให้แล้วเสร็จใน 6 เดือน โดยต้องค านึงถึงความต่อเนื่องและ
เชื่อมโยงของโครงสร้างพ้ืนฐานระบบสาธารณูปโภคกับการพัฒนา EEC  ใน 7 ระบบหลัก คือ 
    1) ระบบสาธารณูปโภค 
    2) ระบบคมนาคมและขนส่ง 
    3) ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
    4) ระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมแก่การประกอบกิจการเปูาหมาย และการอยู่
อาศัย 
    5) ระบบบริหารจัดการน้ า 
    6) ระบบการควบคุมและขจัดมลภาวะ 
    7) ระบบปูองกันอุบัติภัย 
    ขั้นตอนที่ 3 เมื่อจัดท าแผนผังทั้งสองเสร็จแล้ว (ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ   
นโยบายฯ และคณะรัฐมนตรีอนุมัติแล้ว) สกรศ. จะได้ท างานร่วมกับกรมโยธาธิการและผังเมือง ในฐานะที่เป็น
หน่วยงานหลัก ในการน าแผนผังดังกล่าวไปจัดท าผังเมืองขึ้นมาใหม่ ให้แล้วเสร็จภายใน 1 ปี  

   ข้อเสนอที่ประชุมฯ :.พ้ืนที่ในการจัดท าแผนแม่บทขอให้จัดท าให้ตรงกันกับของ สวทช.      
และขอให้มีการแต่งตั้ งคณะท างานที่ เกี่ยวข้องในการจัดท าผังเมือง โดยมีหน่วยงาน หอการค้าจังหวัด              
สภาอุตสาหกรรมจังหวัด ท่องเที่ยว และเกษตรจังหวัด เข้ามามีส่วนร่วมด้วย ผังเมืองที่ออกมาจะเป็นที่ยอมรับของ
ทุกคน  

   มติที่ประชุมฯ :.รับทราบตามที่ผู้แทนส านักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดระยองเสนอ    
และเตรียมจัดท าระบบสาธารณูปโภคกับการพัฒนา EEC ทั้ง 7 ระบบ โดยไม่ต้องรอนโยบายออกมาแล้ว            
จึงด าเนินการ ทั้งนี ้มอบให้ส านักงานจังหวัดไปพิจารณาหาหน่วยงานหลักรับผิดชอบทั้ง 7 ระบบต่อไป 
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ระเบียบวาระท่ี  4 เรื่อง  เพื่อพิจารณาและติดตาม 
  ติดตามผลการด าเนินการของคณะอนุกรรมการสนับสนุนการด าเนินงานของคณะกรรมการ 
  บริหารการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก จังหวัดระยอง จ านวน 4 คณะ ดังนี้   

1. อนุกรรมการด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน การพัฒนาเมืองและการค้าการลงทุน 
    ผู้แทนส านักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดระยองน าเสนอ สรุปประเด็น ข้อสังเกต              
และข้อเสนอแนะ จากการประชุมอนุกรรมการด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน การพัฒนาเมือง  และการค้าการลงทุน       
ครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2561 

    1) โครงการพัฒนาปรับปรุงถนนท่องเที่ยวเลียบชายฝั่งทะเลตะวันออก (ถนนเฉลิมบูรพาชล
ทิต) ระยะที่ ๒     
   ส ารวจออกแบบรายละเอียด และประมาณราคาพร้อมวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
(EIA) โครงการถนนเลียบชายฝั่งทะเลภาคตะวันออก ถนนเฉลิมบูรพาชลทิต ระยะที่ 2 (ช่วงอ่าวไข่  อ าเภอแกลง         
จังหวัดระยอง - สนามบินอู่ตะเภา ต าบลพลา อ าเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง) ระยะทางประมาณ ๑๐๒.00 กม. 
พร้อมงานปรับปรุงภูมิทัศน์ลานจอดรถยนต์ ระบบไฟฟูาส่องสว่าง ระบบระบายน้ า ทางเท้า ปูายแนะน า         
แหล่งท่องเที่ยว และปูายจราจร เพ่ือยกระดับการพัฒนายุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ การท่องเที่ยว รองรับการเติบโต     
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก  
   ข้อเสนอที่ประชุมฯ 
    - พ้ืนที่ศึกษาบริเวณสวนสน เป็นจุดที่ต้องให้ความส าคัญ เนื่องจากเป็นพ้ืนที่  unseen 
ของเส้นทาง 
    - การก่อสร้างสะพานบริเวณคลองตากวน และแหลมเจริญ อาจส่งผลกระทบต่อ
ผู้ประกอบการด้านประมง หรือชุมชนในพื้นท่ี 
    - เส้นทางบางช่วงผ่านพ้ืนที่ อุตสาหกรรม เขตนิคมอุตสาหกรรม เช่น เขตนิคม
อุตสาหกรรมมาบตาพุด เขตประกอบการ ไออาร์พีซี และพัน ร.7 อาจต้องมีการปรับแนวถนนใหม่  

   2) โครงการพัฒนาถนนเลี่ยงเมือง (ถนนสาย ง ตามร่างผังเมืองรวมเมืองระยอง) 
   จ้างที่ปรึกษางบประมาณ 25 ,000,000 บาท เพ่ือส ารวจออกแบบรายละเอียด     
และประมาณราคา ระยะทางประมาณ 20.00 กม.  
   ข้อเสนอที่ประชุมฯ 
   - การออกแบบถนนให้พิจารณาถึงการน าสายไฟฟูาลงดินเพ่ือความสวยงามของถนน                
และการออกแบบเพ่ือการก่อสร้างท่อระบายน้ า ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1.20 เมตร เพ่ือระบายน้ าในพ้ืนที่ 
   - ปรับเปลี่ยนการด าเนินโครงการเป็น 2 ระยะ โดยระยะแรกให้เป็นไปตามแนวถนน  
สาย ง ตามผังเมืองรวมเมืองระยอง ระยะท่ี 2 ให้เป็นไปตามที่แขวงทางหลวงชนบทระยองเสนอเนื่องจากต้องศึกษา
ผลกระทบและความเป็นไปได้ของโครงการ 
   - กรณีมีการปรับแนวถนนโครงการสาย ง ขึ้นใหม่ ให้แจ้งเทศบาลนครระยองในฐานะ  
เจ้าพนักงานการผังเพ่ือศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการและก าหนดเป็นถนนโครงการตามผังเมืองต่อไป 
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   3) โครงการก่อสร้างและปรับปรุงทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓ (ด าเนินการในปี 
2564) และทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๖ (ด าเนินการในปี 2561)  
    ข้อเสนอที่ประชุม 
   - แขวงทางหลวงระยองมีข้อเสนอให้ผู้ควบคุมงานแต่ละสายทางมาร่วมประชุม เพ่ือให้
ข้อมูลรับฟังปัญหา และผลกระทบในระหว่างการก่อสร้าง 

   มติที่ประชุมฯ :.มอบหมายส านักงานจังหวัดระยองประสานแขวงทางหลวงระยอง            
และแขวงทางหลวงชนบทระยอง ให้เชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้างถนน และเพ่ือเสนอมาตรการระหว่าง
การก่อสร้าง ให้ผู้เข้าร่วมประชุมรับรู้และรับทราบ ว่าในระหว่างการก่อสร้างควรมีมาตรการใดบ้างที่จะปูองกัน    
การเกิดอุบัติเหตุ รวมทั้งเวลามีปัญหาหน้างาน มีจุดบกพร่องตรงใด จะได้คุยกัน และจะได้สรุปผลในที่ประชุมได้       
และจะได้ช่วยกันเพ่ิมเติมได้ตามท่ีผู้เข้าร่วมประชุมเห็นสมควร  

  2. อนุกรรมการด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และพัฒนาอาชีพรายสาขาเศรษฐกิจ 
      แรงงานจังหวัดระยองน าเสนอ การส่งเสริมและเตรียมความพร้อมสู่การเป็นระเบียง
เศรษฐกิจภาคตะวันออก 
   1. Demand & supply 
     ข้อมูลประถมภูมิ 
     การส ารวจความต้องการแรงงานของสถานประกอบการ 
     จังหวัดระยองบูรณาการในลักษณะประชารัฐ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ซึ่งมีคณะกรรมการ
ร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน (กกร.) และคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพ่ือพัฒนาและการแก้ไขปัญหาทาง
เศรษฐกิจจังหวัดระยอง (กรอ.จังหวัดระยอง) และผู้ประกอบการร่วมการด าเนินการส ารวจข้อมูลความต้องการก าลัง
แรงงานให้มีความครอบคลุม ครบถ้วน ถูกต้องตรงตามความต้องการของผู้ประกอบการอย่างแท้จริง 
     การส ารวจความต้องการการพัฒนาบุคลากรของสถานประกอบการ จังหวัดระยอง      
ปี 2561 โดยสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 17 ระยอง 
     การผลิต ส่งเสริม และพัฒนาก าลังคนที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน   
     ด้านการพัฒนาศักยภาพและยกระดับฝีมือแรงงาน  
     กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน  กระทรวงแรงงาน สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 17 ระยอง  
รวมทั้งได้มีการจัดตั้งสถาบันพัฒนาบุคลากรเทคโนโลยีอัตโนมัติและหุ่นยนต์ภาคตะวันออก (ระยอง) เพ่ือรองรับ 10 
อุตสาหกรรมในอนาคต (MARA) 

     เข้าสู่กลยุทธ์สร้าง ซ่อม เสริม 
     ก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน  แรงงานในระบบ  แรงงานนอกระบบ 

     เพิ่มศักยภาพแรงงานรองรับการพัฒนา EEC  
      - อุตสาหกรรมยานยนต์ และชิ้นส่วน เครื่องมืออุปกรณ์อัจฉริยะ หุ่นยนต์ ระบบ
เครื่องกลใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ควบคุม ปัญญาประดิษฐ์      
      - ระบบขนส่ง/โลจิสติก      
      - โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมเทคโนโลยีขั้นสูงและอุตสาหกรรมแห่งอนาคตในพ้ืนที่ 
EEC  
      - อบรมเพ่ิมขีดความสามารถด้านภาษาต่างประเทศ      
      - การฝึกอบรมแรงงานกลุ่มเปูาหมายเฉพาะเพ่ือเพ่ิมโอกาสในการประกอบอาชีพ 
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      - การส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงานตาม พรบ. ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน   
พ.ศ. 2545 

      ด้านการศึกษา  
      ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ส านักงาน
คณะกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดระยอง 
      - จัดท ายุทธศาสตร์และก าหนดแผนยุทธศาสตร์ พัฒนาก าลั งคนสนับสนุน           
เขตเศรษฐกิจพิเศษของจังหวัดระยอง 
      - จัดตั้งศูนย์ประสานงานการผลิตและพัฒนาก าลังคนอาชีวะศึกษา พ้ืนที่เศรษฐกิจ  
ภาคตะวันออก จังหวัดระยอง จ านวน 4 ศูนย์ มีศูนย์หลักตั้งอยู่ที่วิทยาลัยเทคนิคระยอง  

      2. การสร้างการรับรู้และการสร้างความเข้าใจกับประชาชน 
      ให้ประชาชนทราบ การขับเคลื่อนเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกซึ่งเป็นนโยบาย
ส่งเสริมการลงทุน ยกระดับอุตสาหกรรมของประเทศ เพ่ิมความสามารถในการแข่งขัน สร้างโอกาส การจ้างงาน 
ส่งผลประโยชน์ต่อประชาชนในพื้นท่ี 

      ช่องทางการสร้างการรับรู้และการสร้างความเข้าใจกับประชาชน 
       - ผ่านเครือข่ายทุกภาคส่วนในระดับพ้ืนที่ 
       - การอบรมสัมมนา 
       - เว็บไซต์ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
       - สื่อทุกประเภท 

       ประเด็นการสร้างการรับรู้ที่ส าคัญด้านการพัฒนาบุคคล 
       - ความส าคัญของโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออกจังหวัดระยอง 
       - ประโยชน์ที่ประชาชนจังหวัดระยองได้รับจากการด าเนินการโครงการพัฒนา
ระเบียงเศรษฐกิจจังหวัดระยอง 
       - รายงานความคืบหน้าของโครงการฯ ตามโอกาสและวาระต่างๆ สม่ าเสมอ 

   มติที่ประชุมฯ :.รับทราบตามทีแ่รงงานจังหวัดระยองเสนอ 

   3. คณะอนุกรรมการด้านส่งเสริมการรับรู้ การประชาสัมพันธ์และการสื่อสาร 
     ผู้แทนส านักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดระยองน าเสนอ ผลการด าเนินงานคณะอนุกรรมการ
ด้านส่งเสริมการรับรู้ การประชาสัมพันธ์ และการสื่อสารโครงการEEC กุมภาพันธ์ – มีนาคม 2561 
    1) จัดให้มีการประชุมทุกสัปดาห์ที่ 2 ของเดือน 
    2) มอบหมายให้ฝุายเลขาฯ ท าหนังสือแจ้งส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น       
ให้น าเสนอข้อมูล EECสอดแทรกในการอบรมหลักสูตรต่างๆ 
    3) มอบหมายให้ฝุายเลขาฯ พิจารณาจัดตั้ง ทีมกลางในการสื่อสาร EEC.ไปในทิศทาง
เดียวกัน โดยประสานกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
    4) มอบหมายให้ส านักงานสถิติจังหวัดระยอง ส ารวจข้อมูลประชาชนในการรับรู้เรื่อง EEC 
    5) เชิญผู้แทนภาคประชาชนในแต่ละด้านเข้าร่วมประชุมในครั้งต่อไป เพ่ือสะท้อนความต้องการ 
เช่น ประชาสังคม การเกษตร ประมง ธุรกิจ การศึกษา สาธารณสุข 
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    6) รายงานผลการด าเนินงานของคณะอนุกรรมการฯ ให้ศูนย์ประสานงาน EEC ทราบอย่าง
ต่อเนื่อง 

     สื่อกิจกรรมประชาสัมพันธ์ผ่านกลไกสื่อมวลชนทุกแขนง ดังนี้ 
      โทรทัศน์  

       - โทรทัศน์ NBT 10 ข่าว 
       - เคเบิ้ลทีวี NTV/RY  10 ข่าว 

      วิทยุ  
       - วิทยุสวท.ระยอง สถานีวิทยุ อ.ส.ม.ท. ระยอง/สถานีวิทยุชุมชน/เสียงตามสาย/   
หอกระขายข่าวหมู่บ้านชุมชน 230 ครั้ง 
       - รายการ อป.มช. คุยข่าว สวท.ระยอง เวลา 14.00 – 15.00 น.  8 ครั้ง 
       - รายการสี่แยกข่าวกรมประชาสัมพันธ์ สวท.ระยอง Facebook Live และเครือข่าย
กรมประชาสัมพันธ์ทั่วประเทศ  30 ครั้ง 

      Social Medias 
       - เว็บไซต์ ส านักข่าวแห่งชาติ กรมประชาสัมพันธ์ (NNT) 14 ข่าว 
       - เว็บไซต์ ส.ปชส.ระยอง 14 ข่าว 
       - เว็บไซต์ สปข.7 14 ข่าว 
         - Social Medias (Line / Facebook) 200 ครั้ง 
       - เผยแพร่ Infographic EEC ในกลุ่มสื่อทั้งหมด และ Social Media 

   มติที่ประชุมฯ :.รับทราบตามทีผู่้แทนประชาสัมพันธ์จังหวัดระยองเสนอ 

  4. คณะอนุกรรมการด้านพัฒนาสังคม คุณภาพชีวิต ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
     ผู้แทนส านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดระยอง และผู้อ านวยการ
ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดระยองน าเสนอ จากการจัดประชุมคณะอนุกรรมการ         
ด้านพัฒนาสังคม คุณภาพชีวิต ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 
2560 และประชุมกลุ่มย่อย 2 ครั้ง เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2561 และวันที่ 25 ม.ค. 2561 สรุปประเด็นได้ดังนี้ 

              1) จัดท า Banner ในเว็บไซด์ของ พมจ.ระยอง (http://www.rayong.m-society.go.th)  
เพ่ือรวบรวมข้อมูลประเด็นปัญหาจากหน่วยงานของคณะอนุกรรมการ รวมถึงข้อมูลโครงการที่แต่ละหน่วยงาน
น าเสนอ 

              2) สรุปเป็นโครงการ ด้านต่างๆ ดังนี้ 
         (1) โครงการด้านที่อยู่อาศัย และปรับปรุงภูมิทัศน์ (พม.)  

          (2) โครงการการจัดระบบเทคโนโลยีเพ่ือความปลอดภัยทางถนน และทางอาชญากรรม 
(ปภ./ต ารวจ) 
         (3) โครงการชุมชนน าหลักธรรม เศรษฐกิจพอเพียง สู่วิถีไทย (ประชารัฐด้านสังคม       
ในพ้ืนที่ ทต.ชากบก) 
       (4) โครงการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
              - โครงการเกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอย  
                - โครงการเกี่ยวกับคุณภาพน้ า ระบบบ าบัดน้ าเสีย 
                - โครงการเกี่ยวกับการสร้างสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศ  

http://www.rayong.m-society.go.th/
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     แผนงาน/โครงการ อนุกรรมการด้านพัฒนาสังคม คุณภาพชีวิต ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
     1 แผนงาน/โครงการ ด้านพัฒนาสังคม คุณภาพชีวิต (พม.)  
          1) ชื่อโครงการ : โครงการจัดสร้างที่อยู่อาศัยเพื่อรองรับประชาชนผู้มีรายได้น้อย
และแรงงาน 
          งบประมาณ :  10,074,100 บาท 
          รายละเอียด :  
        - ปี 2561 จัดสร้างที่อยู่อาศัยแล้วเสร็จโดยการเคหะชุมชนและบริการชุมชน 
จังหวัดระยอง (ตะพง) ระยะที่ 1 จ านวน 278 หน่วย 
             - ปี 2562 จัดสร้างที่อยู่อาศัยแล้วเสร็จโดยการเคหะชุมชนและบริการชุมชน   
จงัหวัดระยอง (ตะพง) ระยะที่ 2 จ านวน 344 หน่วย 

      2) ชื่อโครงการ : โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์สร้างสิ่งอ านวยความสะดวกผู้พิการและ
ผู้สูงอาย ุ
          งบประมาณ :  5 ,100 ,000 บาท (เสนอขอรับสนับสนุนงบประมาณ           
ภาคตะวันออก ประจ าปี 2562) 
          รายละเอียด : สถานที่ด าเนินการ อนุสรณ์เรือหลวงประแส หมู่ที่ 1 ต าบลปากน้ า
ประแส อ าเภอแกลง จังหวัดระยอง  
          ระยะเวลาด าเนินโครงการ : 1 ปี  
         หน่วยงานรับผิดชอบ : ส านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
ระยอง ร่วมกับเทศบาลต าบลปากน้ าประแส 

     การจัดท าแผนบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อรองรับการพัฒนา
ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก จังหวัดระยอง  พ.ศ.2561 - 2564 

     โครงการจ าเป็น/เร่งด่วน 
     1. ชื่อโครงการ : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบฝังกลบขยะมูลฝอยอย่างถูกหลัก
สุขาภิบาลภายในศูนย์ก าจัดขยะมูลฝอยรวม แบบครบวงจร จังหวัดระยอง 
         งบประมาณ :  80,000,000 บาท 
        รายละเอียด :  เพ่ิมประสิทธิภาพระบบหลุมฝังกลบเพ่ือรองรับขยะมูลฝอยที่เพ่ิมขึ้น
พร้อมจัดหาครุภัณฑ์ เครื่องจักรเพ่ิมเติม  ส าหรับการบริหารจัดการขยะให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป  
      ระยะเวลาด าเนินโครงการ : 1 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.2562) 
      หน่วยงานรับผิดชอบ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง  

     2. ชื่อโครงการ : โครงการก่อสร้างระบบรวบรวมและระบบบ าบัดน้ าเสียรวม อ าเภอ ปลวกแดง  
        งบประมาณ : 730,000,000 บาท 
         รายละเอียด :  ก่อสร้างระบบรวบรวมและระบบบ าบัดน้ าเสียรวม เพ่ือรวบรวมและ
บ าบัดน้ าเสียจากแหล่งก าเนิดเป็นการลดการปนเปื้อนมลพิษลงสู่แหล่งน้ า  
      ระยะเวลาด าเนินโครงการ : 2 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 - 2563) 
      หน่วยงานรับผิดชอบ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง 
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     3. ชื่อโครงการ : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการน้ าเสียในพื้นที่เขต
ควบคุมมลพิษจังหวัดระยอง 
         งบประมาณ : 1,579,000,000 บาท 
         รายละเอียด : ก่อสร้างระบบรวบรวมและระบบบ าบัดน้ าเสียรวม  
      ระยะเวลาด าเนินโครงการ : 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 - 2565) 
      หน่วยงานรับผิดชอบ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง 

     4. ชื่อโครงการ : โครงการเสริมสร้างการท่องเที่ยวทางทะเลระยองเชิงอนุรักษ์อย่างเป็น 
    ระบบและย่ังยืนเพื่อรองรับการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก  
          งบประมาณ : 128,000,000 บาท 
          ระยะเวลาด าเนินโครงการ : 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 - 2564) 
      หน่วยงานรับผิดชอบ : ส านักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 1  

   ข้อเสนอที่ประชุมฯ :.ขอให้พิจารณาเรื่องการเลือกพ้ืนที่ที่อยู่อาศัยของเขตผู้มีรายได้น้อย       
ซึ่งในอนาคตตั้งอยู่ในพื้นท่ีอ าเภอปลวกแดง และขอให้ค านึงถึงทรัพยากร และเรื่องสาธารณูปโภค และระบบรองรับ   
ของเสีย ขยะ และขอให้มีระบบปูองกันของเสียที่จะเกิดขึ้นด้วย 

     มติที่ประชุมฯ :.รับทราบตามที่ผู้แทนส านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
จังหวัดระยอง และผู้อ านวยการส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดระยองเสนอ  

ระเบียบวาระท่ี  4  เรื่อง อ่ืนๆ 

  ฝ่ายเลขานุการฯ 
 เนื่องจากศูนย์ประสานงานบริหารการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก จังหวัด
ระยอง ได้จัดท าเอกสารเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข่าวของ EEC.โดยจะเป็นข่าวทั่วไป ซึ่งใน 1 วันจัดท าได้ 3 ฉบับ   
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ในทางกลุ่มไลน์ และในทางเว็บไซต์จังหวัดระยอง ปัจจุบันนี้ได้จัดท าถึงฉบับที่ 42 แล้ว     
และมีกลุ่มไลน์ ชื่อ EECRAYONG โดยจะขอเชิญคณะกรรมการติดตามประเมินผลการด าเนินแผนงาน/โครงการตาม
แผนพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก จังหวัดระยอง เข้าร่วมกลุ่ม และสามารถติดต่อศูนย์ประสานงาน
บริหารการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก จังหวัดระยอง ได้ที่ Email : eecrayong@gmail.com 
เบอรโ์ทร 038 - 015413 

  มติประชุมฯ :.ทราบ ตามที่ฝุายเลขานุการฯ น าเสนอ 

  ส านักงานจังหวัดระยองในฐานะกรรมการ และเลขานุการฯ ก าหนดจัดประชุมฯคณะกรรมการ
ติดตามประเมินผลฯ และให้อนุกรรมการ ทั้ง 4 คณะ จัดประชุมทุกเดือน เพ่ือเป็นการติดตามแผนงาน/โครงการ    
ที่ด าเนินการในพ้ืนที่จังหวัดระยอง และเพ่ือรายงานต่อที่ประชุมกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ นายอ าเภอ 
และหัวหน้าหน่วยงานประจ าจังหวัดระยอง เป็นประจ าทุกเดือน 

  มติประชุมฯ : ทราบ ตามทีฝุ่ายเลขานุการฯ น าเสนอ 
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รายงานการประชุมคณะกรรมการติดตามประเมินผลการด าเนินแผนงาน/โครงการตามแผนพัฒนาระเบยีงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก จังหวัดระยอง 
ครั้งที่ 1/2561  หน้า 14 
 

 เลิกประชุมเวลา 16.30 น. 
 
 
 

 

 
ลงชื่อ        ศิริพร สารลึก      ผู้บันทึกฯ  
         (นางสาวศิริพร  สารลึก ) 
      ผู้ช่วยนักวิชาการคอมพิวเตอร์   
        

ลงชื่อ   จีรวัสส์ เปรมดิษฐ์     ผูต้รวจรายงานการประชุมฯ 
         (นายจีรวสัส์ เปรมดิษฐ)์ 
 นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 
 
  

 

  
 
 
 


