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รายงานการประชุม 
คณะกรรมการขับเคลื่อนระยองเมืองอัจฉริยะ (Rayong.Smart.City)  

ครั้งที่ 3/2561 (ครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ 2562) 
วันที่ 28 พฤศจิกายน 2561 เวลา 13.30 – 16.00 น. 
ณ  ห้องศรีสมุทโภคไชย ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดระยอง 

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

กรรมการฯ ผู้เข้าประชุมฯ 
  1. นายธีรวัฒน์ สุดสุข  รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง      ประธานฯ 
 2. นายมนตรี ชนะชัยวิบูลวัฒน์ ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง        .รองประธานฯ 
  3. พ.ต.อ. พิภพ สุขก่่า  แทน ผู้บังคับการต่ารวจภูธรจังหวัดระยอง 
  4. นายปรพล เจริญพงษ์  แทน โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดระยอง 
  5. สิบโท ไชยยันต์ เกิดเหมาะ แทน ศึกษาธิการจังหวัดระยอง 
  6. นางเปรมวดีย์ ผดุงศรี  แทน ท้องถิ่นจังหวัดระยอง 
  7. นางกชพร ศรีศักดิ์ขวา  แทน พลังงานจังหวัดระยอง 
  8. นายวิวัฒน์ชัย หนูทอง  รักษาราชการแทนเกษตรและสหกรณจ์ังหวัดระยอง 
  9. นางสาววิมลศิริ มุ่งตรง  แทน สถิติจังหวัดระยอง 
10. นางสาว สุทธิวรรณ กองทอง แทน ขนส่งจังหวัดระยอง 
11. นายกิตติพล แตง่ผิว  แทน ผู้อ่านวยการส่านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดระยอง 
12. นางคนึงนิจ ทยายุทธ  แทน อุตสาหกรรมจังหวัดระยอง  
13. นายธนทร ศรีนาค  หัวหน้าส่านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดระยอง 
14. นายเสกสรร ทรัพย์เจริญ แทน ผู้อ่านวยการโครงการชลประทานระยอง  
15. นายธนวัฒน์ พ้นชั่ว  แทน นายกเทศมนตรีนครระยอง 
16. นายวัลลภ มณีวงษ์  แทน นายกเทศมนตรีเมืองมาบตาพุด 
17. นายอรรณพ มณีแสง  แทน นายกเทศมนตรีเมืองบ้านฉาง 
18. นายสุทธา เหมสถล  แทน นายกเทศมนตรีต่าบลบ้านฉาง 
21. นายสุทธิพร ภู่ธนะพิบูล แทน ประธานหอการค้าจังหวัดระยอง 
22. นายสุรพล สุทธจินดา  ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง 
23. นายศุภกร สิทธิไชย  แทน ผู้อ่านวยการส่านักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (DEPA) 
24. ว่าที่ร้อยตรี สมเกียรติ สมค่า แทน ผู้อ่านวยการส่านักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ 
      (องค์การมหาชน) (Gistda) 
25. นายชนินทร์ ลบตุ้ม  แทน ผู้อ่านวยการบริษัท กสท โทรคมนาคม จ่ากัด (มหาชน) (CAT) 
26. รศ.ดร. ทวีศักดิ์ เทพพิทักษ ์ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ คณะโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
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27. นางพิศมัย  เยี่ยมแสงทอง แทน ผศ.ดร. พงษ์ศักดิ์  กีรติวินทกร ผู้อ่านวยการสถาบันสหกิจศึกษา  
     และพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์ไทย – เยอรมัน 
28. นายภูษิต ไชยฉ่่า  กรรมการผู้จัดการบริษัท ระยองพัฒนาเมือง จ่ากัด 
27. นายสมเกียรติ พูลสุขเสริม   หัวหน้าส่านักงานศูนย์ประสานงานเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 
     จังหวัดระยอง                             เลขานุการฯ 

การรมการทีไ่ม่ได้เข้าร่วมประชุม เนื่องจากติดภารกิจ 
  1. ผู้อ่านวยการแขวงทางหลวงระยอง 
  2. ประชาสัมพันธ์จังหวัดระยอง 
  3. ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดระยอง 
  4. ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดระยอง 
 5. ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาระยอง 
 6. โทรศัพท์จังหวัดระยอง 
  7. ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดระยอง 
  8. ผศ.ดร. ณพงศ์ นพเกต ุคณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)  
  9. นายวีระพล พวงพิทยาวุฒิ ที่ปรึกษาสภาอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง 

ผู้เข้าร่วมประชุม 

 1. นางสาวรัตติยา ทองสุข ส่านักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 
 2. นายกอทอง ทองแถม ณ อยุธยา ส่านักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 
 3. ผศ. เขมมนิษฐ์ แสนยะนันท์ธนะ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
 4. อาจารย์อัฐเดช วรรณสิน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
 5. นายสมเกียรติ โกศลสมบัติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
 6. นายวรัญญู เสนาสุ  ส่านักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (DEPA) 
 7. ดร. ภาคภูมิ ศรีธิมากุล  บริษัท กสท โทรคมนาคม จ่ากัด (มหาชน) (CAT) 
 8. นายขวัญชัย เข็มวรรณ์ บริษัท กสท โทรคมนาคม จ่ากัด (มหาชน) (CAT) 
 9. นายณัฐพล ศิลาคุปต์   สมาคมเพ่ือนชุมชม  
10. นางสาวปราณี เจริญพงษ์ สมาคมเพ่ือนชุมชม 

   เจ้าหน้าที่ส่านักงานจังหวัดระยอง ส่านักงานบริการลูกค้า กสท ระยอง ต่ารวจภูธรจังหวัด
ระยอง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  
 
เริ่มประชุมฯ เวลา 13.3๐ น. 

 เมื่อที่ประชุมฯ พร้อมแล้ว นายธีรวัฒน์ สุดสุข  รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ได้รับมอบหมาย
จากผู้ว่าราชการจังหวัดระยองเป็นประธานฯ ในการประชุมฯ กล่าวเปิดการประชุมฯ และด่าเนินการประชุมฯ     
ตามระเบียบวาระ 
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ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่อง ประธานฯ แจ้งให้ท่ีประชุมฯ ทราบ 

   รัฐบาลมีนโยบายในการขับเคลื่อนการพัฒนาเมือง โดยน่าเทคโนโลยีมาปรับใช้ ซึ่งจังหวัดระยอง 
เป็นพ้ืนที่ 1 ใน 3 จังหวัดในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC).ซึ่งเป็นเป้าหมายส่าคัญของการพัฒนาเมือง      
ในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก คือการเป็นเมืองอัจฉริยะ (Smart.City) ซึ่งขณะนี้หลายหน่วยงานได้มีแผนการ/
โครงการที่จะด่าเนินการในเรื่องดังกล่าว ในพ้ืนที่จังหวัดระยอง 

   เพ่ือเป็นการขับเคลื่อนการด่าเนินการดังกล่าว จังหวัดระยองจึงมีค่าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
ขับเคลื่อนระยองเมืองอัจฉริยะ (Rayong.Smart.City) ส่าหรับการประชุมฯ ในวันนี้ เป็นครั้งที่  3/2561              
ได้เชิญคณะกรรมการฯ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมฯ ความคืบหน้าการด่าเนินโครงการต่าง ๆ ที่มีแผน
ด่าเนินการในพ้ืนที่จังหวัดระยอง เพ่ือเป็นแนวทางในการขับเคลื่อน หรือแจ้งผู้เกี่ยวข้องต่อไป 

   มติที่ประชุมฯ : รับทราบตามท่ีประธานฯ แจ้งให้ทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 2   เรื่อง รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนระยองเมืองอัจฉริยะ            
         (Rayong Smart City) ครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่  6 มิถุนายน 2561 

  หัวหน้าส านักงานศูนย์ประสานงาน เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก จังหวัดระยอง 
เลขานุการฯ.แจ้งว่าตามที่จังหวัดได้เชิญคณะกรรมการฯ ส่วนราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมฯ 
ชี้แจงเพ่ือขับเคลื่อนและติดตามความก้าวหน้าการด่าเนินแผนงาน/โครงการที่เกี่ยวกับ Smart.City ในพ้ืนที่จังหวัดระยอง        
ครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2561 นั้น ส่านักงานศูนย์ประสานงานเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก       
จังหวัดระยอง ในฐานะฝ่ายเลขานุการฯ ได้จัดท่ารายงานการประชุมฯ และเวียนเรื่องให้คณะกรรมการฯ รับรองรายงาน   
การประชุมฯ ตามหนังสือจังหวัดระยอง ที่ รย 0017.2/ว 4746 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2561 พร้อมได้น่าเรียนไว้
ในเว็บไซต์จังหวัด (www.rayong.go.th) ด้วยแล้ว ทั้งนี้ หากคณะกรรมการฯ ท่านใด มีความประสงค์จะขอแก้ไข
เพ่ิมเติม ให้แจ้งฝ่ายเลขาฯ ได้โดยตรง 

  มติที่ประชุมฯ : รับทราบตามที่หัวหน้าส่านักงานศูนย์ประสานงานเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 
จังหวัดระยอง เลขานุการฯ แจ้งให้ทราบ   

ระเบียบวาระท่ี  3 เรื่อง  เพื่อทราบ 
  3.1 สรุปการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาเมืองใหม่อัจฉริยะน่าอยู่ ครั้งที่ 1/2561  

  ผู้แทนส านักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.) รายงานว่า 
การด่าเนินการพัฒนาเมืองอัจฉริยะของประเทศไทย มีคณะกรรมการที่รับผิดชอบ 3 คณะ   
  1. คณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ (พล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง เป็นประธานฯ )
รับผิดชอบการพัฒนาเมืองเดิมทุกจังหวัด และเมืองใหม่อัจฉริยะทุกจังหวัด 
  2. คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (กพอ.) (นายกรัฐมนตรี เป็นประธานฯ ) 
รับผิดชอบการพัฒนาเมืองใหม่อัจฉริยะน่าอยู่ เฉพาะในพ้ืนที่ EEC 
  3. คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (กกท.) (นายกรัฐมนตรี เป็นประธานฯ ) รับผิดชอบ        
การส่งเสริมการลงทุนเพ่ือการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ 
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  (ร่าง) เกณฑ์การพิจารณาการเป็นเมืองอัจฉริยะ 
   1. กรอบการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ ของ EEC ประกอบด้วย 6 ด้าน 
 (1) Smart Community (ด้านชุมชนอัจฉริยะ) 
 (2) Smart Environment (ด้านสิ่งแวดล้อมอัจฉริยะ) (บังคับใช้ในทุกเมือง) 
 (3) Smart Energy (ด้านพลังงานอัจฉริยะ) 
 (4) Smart Mobility (ดา้นการคมนาคมขนส่งอัจฉริยะ) 
 (5) Smart Economy (ด้านเศรษฐกิจอัจฉริยะ) 
 (6) Smart Governance (ด้านการบริหารจัดการอัจฉริยะ) 

    2. คณะกรรมการ Smart City (เดิม) ประกอบด้วย 6 ด้าน 
 (1) Smart Living 
 (2) Smart People 
 (3) Smart Energy and Environment 
 (4) Smart Mobility 
 (5) Smart Economy 
 (6) Smart Governance 

 3. คณะอนุกรรมการ Smart City (ใหม่) ประกอบด้วย 7 ด้าน 
 (1) Smart Living 
 (2) Smart People 
 (3) Smart Energy  
 (4) Smart Environment 
 (5) Smart Mobility 
 (6) Smart Economy 
  (7) Smart Governance 

   การพัฒนาเมืองในจังหวัด Smart City มุ่งเน้นให้เอกชนเข้ามาร่วมด าเนินการ (PPP) โดยมี
หลักเกณฑ์เบื้องต้น ดังนี้ 
   1. ผู้มีสิทธิยื่นเพื่อรับการพิจารณาฯ จะต้องเป็นนิติบุคคล 
   2. มีแผนการพัฒนาที่ชัดเจน 
   3. ผู้น่าชุมชน/พื้นท่ีให้ความส่าคัญในเรื่องดังกล่าว 
   4. ได้รับความร่วมมือจากประชาชนในพื้นท่ี 
   5. มีการติดตามและประเมินผลอย่างใกล้ชิด 
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  เป้าหมายเมืองอัจฉริยะ 
   1. ปี 2561 – 2562 ประกอบด้วย 7 จังหวัด 10 พ้ืนที่ ได้แก่  
    1) กรุงเทพฯ (ศูนย์คมนาคมพหลโยธิน, ปทุมวัน)  
    2) ภูเก็ต  
    3) เชียงใหม่ (ถนนนิมมานเหมินทร์, มช.)  
    4) ชลบุรี (อมตะนคร, แหลมฉบัง) 
    5) ขอนแก่น (มข.) 
    6) ระยอง (อ.เมืองระยอง) 
    7) ฉะเชิงเทรา 

   2. ปี 2562 – 2563 ประกอบด้วย 8 จังหวัด 15 พ้ืนที่ ได้แก่ 
    1) ระยอง (เมืองการบินอู่ตะเภา, EECi) 
    2) ชลบุรี (EECd ครอบคลุมศรีราชา พัทยา และแหลมฉบัง) 
    3) ปทุมธานี (เชียงรากน้อย) 
    4) ชลบุรี – ระยอง (เมืองการเงิน) 

   3. ปี 2563 – 2565 พัฒนาเมืองอัจฉริยะ 30 จังหวัด/พ้ืนที่  

  ปัจจัยของความส าเร็จของการพัฒนาเมืองอัจฉริยะน่าอยู่ (เมืองตัวอย่างใน EEC)  
   1. ให้ความส่าคัญกับการส่งเสริมธุรกิจในพ้ืนที่เกิดการสร้างงาน    
   2. ให้ความส่าคัญกับการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน  ด้วยโครงสร้างพ้ืนฐาน
สาธารณะ สิ่งอ่านวยความสะดวก และดิจิทัล 
   3. ให้บริการรูปแบบใหม่ ๆ ที่ เป็นนวัตกรรมในการให้บริการประชาชนที่จ่าเป็นตาม     
ความต้องการของประชาชน 
   4. การแก้ไขกฎระเบียบให้สอดคล้องสนับสนุนเมืองอัจฉริยะ 

   5. การบริหารจัดการอย่างยั่งยืนโดยหน่วยงานบริหารที่ตั้งข้ึนใหม่ 

  ปัจจัยท่ีท าให้ล้มเหลวของการพัฒนาเมืองอัจฉริยะน่าอยู่ (เมืองตัวอย่างใน EEC) 
   ผู้บริหารโครงการไม่เหมาะสม ไม่มีความสามารถที่จ่าเป็น  
   การบริหารเมืองอัจฉริยะไม่เหมาะกับรูปแบบการบริหารราชการแบบเดิม 
    1. ต้องปรับตัวและน่าความทันสมัยมาสนับสนุน 
    2. ต้องมีความรู้ในเทคโนโลยี และการบริหารโครงการขนาดใหญ่  
    3. ต้องสามารถปรับปรุง ข้อจ่ากัดของกฎหมายที่ไม่เหมาะสม 
    4. ต้องมีทีมงานออกแบบโครงสร้างระบบเทคโนโลยีเมืองอัจฉริยะตรงความต้องการ  
ของประชาชน   
    5. ต้องก่ากับดูแลต้นทุนการให้บริการไม่ให้สูงกว่าปกติ  
    6. ต้องท่าให้ประชาชนนิยมใช้ปัจจัยอัจฉริยะทั้ง 6 ด้าน 
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  การพัฒนาเมืองในพื้นที่ EEC 

   เมืองใหม่ ด่าเนินการพัฒนาโดยภาครัฐ ประกอบด้วยโครงการหลัก 5 โครงการ 
    1. มหานครการบินภาคตะวันออก Aerotropolis  
    2. EECb : เมืองการเงิน  
    3. EECd : Digital Park – จ.ชลบุร ี
    4. EECi : Innovation Park – จ.ระยอง 
    5. เมืองใหม่อัจฉริยะน่าอยู่  

   จากมติที่ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาเมืองใหม่อัจฉริยะน่าอยู่ โดยมีรัฐมนตรีประจ่า
ส่านักนายกรัฐมนตรี (นายกอบศักดิ์ ภูตระกูล) เป็นประธานอนุกรรมการ ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 
2561  

  ประเด็นเพื่อพิจารณา 
   1. ให้ความเห็นชอบกรอบระยะเวลา และแนวทางการพัฒนาเมืองใหม่ อัจฉริยะ           
โดยมอบหมายให้ส่านักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.) และหน่วยงาน          
ที่เกี่ยวข้องตามแผนรับไปด่าเนินการ (ศึกษาตัวอย่างความส่าเร็จของการพัฒนาเมืองอัจฉริยะน่าอยู่ในต่างประเทศ 
เพ่ือก่าหนดแนวทางการพัฒนาใน EEC) 
   2. มอบหมายส่านักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) พิจารณาประเด็น  
ความเชื่อมโยงด้านคมนาคม ระหว่างเมืองนวัตกรรมดิจิทัล (EECd) กับการพัฒนาเมืองเดิมบริเวณเทศบาล        
นครแหลมฉบัง และเมืองที่ภาคเอกชนมีแผนพัฒนาบริเวณอ่าเภอศรีราชา เพ่ือก่าหนดระบบโครงสร้างพ้ืนฐานให้เกิด        
ความเชื่อมโยงและการสนับสนุนระหว่างกัน และเชื่อมโยงกับระบบโครงสร้างพ้ืนฐานหลักของ EEC  

  ความคิดเห็นจากกรรมการฯ 

  นายมนตรี ชนะชัยวิบูลวัฒน์  (ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง) :       
น่าจะพิจารณาเพ่ิม Smart Information ด้วย เพราะว่า Smart Information เป็นพื้นฐานของทั้งหมด 7 Smart  

  นายสุทธา เหมสถล (ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีต าบลบ้านฉาง) : เทศบาลต่าบลบ้านฉาง    
ท่าโครงการเข้าประกวดติด 1 ใน 7 จากผู้เข้าประกวดทั้งหมด 36 โครงการของทั่วประเทศ และเทศบาลต่าบล  
บ้านฉางได้จัดท่า Smart City ทั้งหมด 10 ด้าน จากที่ประชุมครั้งแล้วได้น่าสรุปความคืบหน้าของเมืองใหม่อัจฉริยะ
บ้านฉาง หนึ่งในนั้นคือ การจัดรูปที่ดิน ประมาณ 1,850 ไร่ ขณะนี้อยู่ระหว่างการด่าเนินการจัดรูปที่ดิน และท่า TOR 
ข้อสรุปปัญหาที่ ได้จากที่ปรึกษาฯ คือ 1. การน่าแบบอย่างมาจากต่างประเทศเกือบ 100 เปอร์เซ็นต์                  
และตั้งข้อก่าหนดในการเป็น Smart โดยลืมความเป็นไทยไป 2. การเชื่อมโยงเมืองอัจฉริยะกับสิ่งที่จะเกิดในอนาคต 
จะสามารถเชื่อมต่อกันไดอ้ย่างไร เช่น    มหานครการบิน กับเมืองใหม่อัจฉริยะบ้านฉาง  

  ผู้แทนส านักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิ เศษภาคตะวันออก : Smart 
Information จะถูกน่ามาใช้ในทุก ๆ Smart และในการเชื่อมโยงต่าง ๆ กับเมืองใหม่อัจฉริยะบ้านฉาง ขณะนี้       
มีหน่วยงานอื่น ๆ ก่าลังด่าเนินการอยู่ เพียงแค่ยังไม่มาบรรจบกัน 
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  ผู้แทนหอการค้าจังหวัดระยอง : สอบถามคณะกรรมการพ้ืนที่เมืองใหม่ 2 คณะ คณะ
กรรมการฯ ของ พล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง และคณะกรรมการฯ ของ ดร.กอบศักดิ์ ภูตระกูล มีบทบาทหน้าที่แตกต่าง
กันอย่างไร และรูปแบบของผลดี และผลเสียในการท่า Smart City เป็นอย่างไร ส่าหรับประเทศไทยวัตถุประสงค์    
ที่ชัดเจนในการท่า Smart City คืออะไร 

  ผู้แทนส านักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก : คณะกรรมการฯ
ของ พล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง จะดูแลทั้งหมดทุกจังหวัดทั่วประเทศ และจะเข้ามาดูแลในคณะกรรมการฯ ของ EEC     
เฉพาะการพัฒนาเมืองเก่า เช่น ปรับปรุงคุณภาพชีวิต สิ่งแวดล้อม และเอาระบบ Smart เข้ามาปรับใช้ แต่คณะกรรมการฯ 
ของ EEC จะมาเน้นการพัฒนาเมืองเก่า และเมืองใหม่ ส่วนในเรื่องของ Smart เป็นเรื่องการยกระดับคุณภาพชีวิต
ทั้ง 7 ด้าน เป้าหมายคือ แนวทางการท่าเศรษฐกิจส่าหรับเมืองนั้น ๆ เช่น จะเป็นเมืองท่องเที่ยว เมืองการศึกษา 
หรือเมืองอุตสาหกรรม ขึ้นอยู่กับการวิเคราะห์ศักยภาพข้อมูลพื้นฐาน และยกระดับต่อยอดข้ึนไป 

  ผู้แทนหอการค้าจังหวัดระยอง : เมือง Smart City ที่อยู่ตาม module ต่าง ๆ จะสามารถ
เลี้ยงตัวเองได้ จะต้องมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 12 ,500 ไร่ และสามารถรองรับประชากรได้ 150,000 คน ซึ่งจะ
สอดคล้องกับแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงว่าในเมืองนี้สามารถเลี้ยงตนเองได้ และSmart City ที่ได้ก่าหนดขึ้น    
ในเรื่องของพ้ืนที่นั้นมีความส่าคัญหรือไม่ และพ้ืนที่ของเทศบาลต่าบลบ้านฉาง มีพ้ืนที่ตรงตามท่ีก่าหนดไว้หรือไม่ 

  ผู้แทนส านักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล : ถ้าในพ้ืนที่นั้นมีหน่วยงานที่รับผิดชอบเป็นองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น หรือเทศบาล หรือในบริเวณนั้นมีพ้ืนที่ตามหลักเกณฑ์ท่ีก่าหนด หรืออย่างใดอย่างหนึ่ง ให้ถือว่า
เข้าข่ายตามหลักเกณฑ์ 

  ผู้แทนส านักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก : พ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 
12,500 ไร่ เป็นเลขที่ตั้งไว้ แต่ที่จริงแล้วขึ้นอยู่กับขนาดของพ้ืนที่เดิม และมขีนาดที่เหมาะสม ขึ้นอยู่กับบริบทพ้ืนที่
เดิมที่มอียู่  

   นายสุทธา เหมสถล (ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีต าบลบ้านฉาง) : ต้องพิจารณาจากความ
เหมาะสม และความจ่าเป็นที่จะด่าเนินการ โดยการพัฒนาเมืองต้องเป็นหน้าที่ของรัฐบาล และผ่านการขับเคลื่อน
จากจังหวัด และพยายามที่จะพัฒนาเมืองให้ทันสมัย และให้มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ในการด่ารงชีวิต
อยู่ในจังหวัดนั้น ๆ ในขณะเดียวกัน พ้ืนที่บ้านฉาง เป็นพ้ืนที่ที่มีศักยภาพในการลงทุนระหว่างนิคมอุตสาหกรรม 
Smart park และท่าเทียบเรือมาบตาพุด เฟสที่ 3 และนิคมอุตสาหกรรมเดิมที่ก่าลังจะพัฒนาเป็นอุตสาหกรรม    
ชั้นดี และนิคมอุตสาหกรรมที่ก่าลังจะเกิดขึ้นใหม่ 10 อุตสาหกรรมตามที่ก่าหนดไว้  

  มติที่ประชุมฯ : รับทราบตามที่ผู้แทนผู้แทนส านักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษ
ภาคตะวันออก น าเสนอ  
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  3.2 นวัตกรรมการพัฒนา จังหวัดอัจฉริยะ (Smart Province) “ระยอง 2020” 
    นวัตกรรมการพัฒนา จังหวัดอัจฉริยะ Smart Province เพื่อสร้างความได้เปรียบ    
ในเชิงการแข่งขันบนเวทีโลก  
 ดร. ภาคภูมิ ศรีธิมากุล ผู้แทน บริษัท กสท โทรคมนาคม จ ากัด (มหาชน) (CAT) น่าเสนอ
แนวคิดการพัฒนา “ระยอง 2020” ประกอบด้วย 
  1. ประชาชน Smart People 
  2. จังหวัด Smarter Province 
    3. ประเทศ Smartest Country 

  เป้าหมายการบริหารจัดการจังหวัด เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิต ความสุขของผู้อยู่อาศัยในจังหวัด
ระยอง 

  แนวคิดการพัฒนา จังหวัดระยอง ก าหนดทิศทางให้สอดคล้อง กับจุดยืนประเทศไทยบนเวทีโลก 
  แนวคิดที่ 1 : ระยองจะเป็นครัว อาหารไร้สารพิษของโลก มุ่งสู่การเกษตร ที่ม ีผลตอบแทนสูง 
เช่น เกษตร เพ่ือยารักษาโรค (สมุนไพรไทย) ผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์ สินค้าเกษตรนอกฤดูกาล และสินค้าเกษตร
ต่างถ่ิน 
  แนวคิดที่ 2 : ระยองคือ ศูนย์กลางการค้าใหม ่สู่ลูกค้า 3,400 ล้านคน ในระดับภูมิภาค 
  แนวคิดที่ 3 : ระยองจะเป็นหนึ่งในแหล่งท่องเที่ยวที่น่าอยู่อันดับต้น ๆ ที่นักท่องเที่ยวทั่วโลก
อยากมามากที่สุด 
 การสร้างแบรนด์ที่มีอัตลักษณ์ที่ชัดเจน made in Rayong คือเครื่องหมายของ ผลิตภัณฑ์      
ไร้สารพิษ 
 ความได้เปรียบในเชิงการแข่งขันที่เลียนแบบไม่ได้ การท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม
ความเชื่อ เสริมด้วยการท่องเที่ยวทางธรรมชาติ และการท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้ 

  ทิศทางการพัฒนา “ระยอง 2020” 
  1. เตรียมความพร้อมการพัฒนาคน (การศึกษา)  
  2. ภารกิจ 1 : การพัฒนาการท่องเที่ยว 
  3. ภารกิจ 2 : การพัฒนาสินค้า และบริการท้องถิ่น 
    4. ภารกิจ 3 : การพัฒนาการเกษตร และการแปรรูป 

  Roadmap ระยอง 2020  
   ปี 2018 : การพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่น และการยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน 
   ปี 2019 : การน่าเสนอจังหวัดระยองสู่เวทีโลก เพ่ือขยายผลไปยัง 245 ประเทศทั่วโลก 
   ปี 2020 : เปิดตัว Smart Province สมบูรณ์แบบ 

 แผนการด าเนินงาน 
   ระยะที่ 1 : การวางเทคโนโลยีพ้ืนฐาน เพ่ือเชื่อมต่อผู้อยู่อาศัยแบบตัวต่อตัว 
   ระยะที่ 2 : การเตรียมคน (Human Development) 
   ระยะที่ 3 : การพัฒนาการท่องเที่ยวจังหวัด (Smart Tourism) 
   ระยะที่ 4 : การส่งเสริมการตลาดสินค้าท้องถิ่น (Smart Business) 
  ระยะที่ 5 : การสนับสนุนการเกษตร และการผลิตอาหาร (Smart Agriculture) 
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 6 ภารกิจ ที ่CAT สามารถท าให้จังหวัดระยองได้ทันที  
   ภารกิจที่ 1 : การร่วมวิเคราะห์ความได้เปรียบในเชิงการแข่งขันของจังหวัดระยอง     
การร่วมศึกษาวิเคราะห์ และออกแบบทิศทางการด่าเนินการระยอง 2020 ซึ่งสอดคล้องกับความได้เปรียบในเชิง
การแข่งขันของจังหวัดระยอง  
   ภารกิจที่ 2 : การรวม ศูนย์ข้อมูล (น่าร่อง) จังหวัดระยอง การจัดตั้งฐานข้อมูลรวมศูนย์ 
(น่าร่อง) ในส่วนของก่าลังพล (ข้าราชการ/เจ้าหน้าที่) ของจังหวัดระยอง เพ่ือให้ผู้บริหารสามารถบริหารจัดการ     
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
   ภารกิจที่ 3 : โปรแกรมระยอง connect การติดตั้งโปรแกรมระยอง connect ซึ่งมี
วัตถุประสงค์ เพ่ือให้ข้อมูล/ข้อคิด/ความรู้กับประชาชน และรับฟังปัญหา/ความต้องการจริง จากประชาชน     
จังหวัดระยอง 
CAT Telecom Pภารกิจที่ 4 : การติดตั้ง ระบบลงทะเบียนประชุมอัตโนมัติ ส่าหรับ “ห้องประชุมใหญ่” 
จังหวัด ระยอง การติดตั้งระบบ Sensor ที่ห้องประชุมใหญ่ของจังหวัดระยอง เพ่ือเปลี่ยนการลงชื่อเข้าประชุม    
ด้วยกระดาษไปสู่ระบบการลงชื่อเข้าประชุมอัตโนมัติ เพ่ือให้ข้าราชการ/เจ้าหน้าที่คุ้นเคยกับการใช้งานเทคโนโลยี
สมัยใหม่” 
   ภารกิจที่ 5 : คลิปแอนนิเมชั่นระยอง 2020 จ่านวน 45 วินาที การจัดท่าสื่อดิจิตอล
(Animation) จ่านวน 45 วินาที เผยแพร่ เรื่อง ระยอง 2020 ไปยังประชาชนผ่าน YouTube, Facebook, Line   
และSocial Network รูปแบบต่าง ๆ เพ่ือสร้างการรับรู้ทิศทางการขับเคลื่อนจังหวัดระยองสู่ระยอง 2020 
   ภารกิจที่ 6 : เว็บไซต์ rayong 2020.com การจัดท่าเว็บไซต์ www.rayong2020.com    
เพ่ือเผยแพร่ข้อมูลที่ถูกต้องให้กบัประชาชน คนต่างถ่ิน ผู้ประกอบการท้องถิ่น และนักท่องเที่ยว Company  

  สรุปการบรรยาย 
   เป้าหมายหลักของการบริหารจัดการจังหวัด คือการเพ่ิมคุณภาพชีวิตที่ดี (Quality of 
Life) ให้กับผู้อยู่อาศัยในจังหวัด 
   1. คุณภาพชีวิตที่ดี เริ่มต้นจากการสร้างโอกาสให้ผู้อยู่อาศัยมีรายได้ 
   2. สนับสนุนให้ผู้อยู่อาศัยประกอบกิจการสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาจังหวัด 
   3. ดังนั้นต้องท่าการวิเคราะห์ และ ออกแบบ ระยอง 2020 Roadmap 
   4. น่านวัตกรรมด้านเทคโนโลยีมาสนับสนุนการด่าเนินงาน และใช้ตรวจสอบติดตาม   
ความต้องการจริง และความพึงพอใจของผู้อยู่อาศยัในจังหวัด 

  ความคิดเห็นจากกรรมการฯ 

  ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัด : CAT น่าจะมี Internet ให้จังหวัดระยองได้ใช้บ้าง  

  มติที่ประชุมฯ : รับทราบตามที่ผู้แทน บริษัท กสท โทรคมนาคม จ ากัด (มหาชน) (CAT) 
น าเสนอ   
2018, All rig 
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  3.3 ความก้าวหน้าการด าเนินการ Smart Mobility ในพื้นที่จังหวัดระยอง 
ht re   ผศ. เขมขนิษฐ์ แสนยะนันท์ธนะ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต  น่าเสนอรายงานสรุป
ผลการวิจัยประจ่าปีงบประมาณ 2560 โครงการการศึกษา การพัฒนา Smart City ในเขตเศรษฐกิจพิเศษบริเวณ
อีสเทิร์นซีบอร์ด ตามท่ีได้รับการสนับสนุนจากส่านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ดังนี้ 

.cattelecom   วัตถุประสงค ์ 
     1. เพ่ือศึกษาระบบการสัญจรอัจฉริยะ (Smart mobility) ที่เหมาะสมกับเขตเศรษฐกิจ
พิเศษบริเวณอีสเทิร์นซีบอร์ด เฉพาะจังหวัดระยองบริเวณนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดถึงสนามบินอู่ตะเภา  
 2. เพ่ือศึกษาระบบการสัญจรอัจฉริยะ (Smart mobility) จากประเทศอ่ืนแล้วเลือก
มาพัฒนาและเสนอแนะรูปแบบการสัญจรอัจฉริยะในเขตเศรษฐกิจพิเศษบริเวณอีสเทิร์นซีบอร์ด  เฉพาะจังหวัด
ระยอง บริเวณนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดถึงสนามบินอู่ตะเภาเพ่ือเป็นต้นแบบการสัญจรอัจฉริยะ 

    ขอบเขตการศึกษา     
     1. การศึกษารวบรวมข้อมูล ผลการศึกษาและการด่าเนินงานระบบรถโดยสารประจ่า
ทางอัจฉริยะ (Smart Bus)  
     2. จัดท่าแผนจ่าลอง และแบบจ่าลองระบบการสัญจรอัจฉริยะ (Smart Bus)  
     3. วิเคราะห์ผลกระทบจากการมีระบบรถโดยสารประจ่าทางอัจฉริยะ  (Smart Bus)    
ต่อคุณภาพการให้บริการของระบบรถโดยสารประจ่าทาง 

   การแก้ไขปัญหาโดยใช้ผลงานวิจัย  
 การศึกษาระบบการสัญจรอัจฉริยะ (Smart mobility) ในเขตเศรษฐกิจพิเศษบริเวณ

อีสเทิร์นซีบอร์ด เฉพาะจังหวัดระยองบริเวณนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด และสนามบินอู่ตะเภา ด้านโลจิสติกส์      
โดยศึกษาระบบการสัญจรอัจฉริยะ (Smart mobility) จาก Layer Model การศึกษาครั้งนี้มุ่งเน้นการศึกษา
รูปแบบของ Smart Mobility ที่มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบจากการขนส่งสาธารณะแบบเดิม มาเป็น Smart Bus     
ในระหว่างเส้นทางจากนครเมืองระยอง – สนามบินอู่ตะเภา และจากนครเมืองระยอง – อ่าเภอมาบตาพุด Smart Bus 
ประกอบด้วย  

 1. Service Platforms จาก Smart Services  
 2. Software-defined Platforms จาก Smart Data  
 3. Connected Physical Platforms จาก Smart Products  
 4. Technical Infrastructure จาก Smart Spaces  

   สรุปผลการด าเนินการวิจัย การเติบโตของเมืองระยอง 
 เมืองอัจฉริยะที่จะเติบโตอย่างยั่งยืนจ่าเป็นต้องมีระบบขนส่ง  ระบบ Logistics          
ที่มีประสิทธิภาพ เป็นNetwork กระจายไปทั่วเมืองอย่างเป็นระบบ  

 การน าผลการวิจัยไปใช้ประโยชน ์ 
  1. ผู้ประกอบการขนส่งสาธารณะน่าผลวิจัยไปใช้ด้านการบริหารจัดการคุณภาพ             
การให้   บริการ และการติดตั้งระบบสัญจรอัจฉริยะด้วยระบบ ITS ในธุรกิจต่อไป  
  2. น่าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ ในเชิ งนโยบายในการบริหารการสนับสนุน           
การให้บริการด้านขนส่งสาธารณะในระดับจังหวัด  
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 ความคิดเห็นจากกรรมการฯ 

  นายภูษิต ไชยฉ่ า (กรรมการผู้จัดการบริษัท ระยองพัฒนาเมือง จ ากัด) : ได้มีโครงการ
ร่วมกับบริษัท BH โดยได้เข้าไปดูเส้นทางที่ได้รับการสัมปทานรถที่วิ่งจากสนามบินอู่ตะเภา มายังเมืองระยอง ซึ่ง
ขณะนี้     มีรถที่ผลิตจากประเทศจีน 20 ที่นั่ง จ่านวน 2 คัน วิ่งรับส่งผู้โดยสารจ่านวน 8 รอบต่อวัน ด่าเนินการ
มาแล้ว       3 – 4 เดือน คาดว่าจะมีผู้โดยสารจ่านวนเพ่ิมมากขึ้น จึงได้วางแผนการปรับปรุงคุณภาพรถโดยสาร  
โดยได้ติดต่อกับบริษัท ช. ทวี และได้ใช้รถบัสแบบ Low Floor ขณะนี้ได้มีการเซ็นสัญญาร่วมกันการใช้รถบัสแบบ 
Low Floor แทนรถจากประเทศจีน และเนื่องจากจังหวัดระยองมีการสัมปทานรถสองแถวอยู่แล้ว จึงจะต้อง
ประสานกับผู้เกี่ยวข้องทั้งระบบ และเบื้องต้นได้ประสานกับส่านักงานขนส่งจังหวัดระยองแล้ว คาดว่าจะสามารถ
ด่าเนินการ    ได้ในปี 2562  

  หัวหน้าส านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดระยอง : รถสมาร์ทบัส ส่านักงาน
ขนส่งจังหวัดระยองที่ได้เปิดเส้นทางสนามบินอู่ตะเภา – ระยอง, สนามบินอู่ตะเภา – จันทบุรี และสนามบินอู่ตะเภา 
– ตราด เป้าหมายหลักคือรับผู้โดยสารตั้งแต่ต้นทางส่งถึงปลายทาง แต่พอได้ด่าเนินการไปได้สักระยะผู้โดยสาร   
เริ่มลดน้อยลง ต้องแก้ไขปัญหาด้วยการรับผู้โดยสารระหว่างทาง ซึ่งท่าให้มีปัญหาตามมา คือ ผู้โดยสารที่นั่งมาจาก    
ต้นทาง ตั้งใจจะเข้ามาในเมืองระยอง เสียเวลาในการที่ต้องรับผู้โดยสารระหว่างทาง และท่าให้การเดินทางเกิดความ
ล่าช้า และไม่ตรงตามเวลาที่ก่าหนด อยากให้ทุก ๆ งานวิจัยที่เข้ามาศึกษา น่าปัญหาที่เกิดขึ้นเหล่านี้ไปศึกษา     
และวิเคราะห์ว่าจะสามารถแก้ไขปัญหานี้ได้อย่างไร 

  นายสุทธา เหมสถล (ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีต าบลบ้านฉาง) : เห็นด้วยกับบริษัทระยอง
พัฒนาเมือง และหัวหน้าส่านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดระยอง แต่ในการด่าเนินการของระบบขนส่ง
จะต้องมีความถนัดและความเชี่ยวชาญ เชื่อมโยงกัน  3  ข้อ ดั งนี้  1 . ลดการซับซ้อนในการแย่งอาชีพ                   
2. ใช้ผู้ที่เชี่ยวชาญมาท่างาน 3. ลดจ่านวนของรถโดยสาร แต่ปริมาณจ่านวนของผู้โดยสารเพ่ิมมากขึ้น 

  นายภูษิต ไชยฉ่ า (กรรมการผู้จัดการบริษัท ระยองพัฒนาเมือง จ ากัด) : ถ้า CAT สามารถ
ท่า Application Rayong Connect คนระยองต้องใช้ได้ นั่นหมายความว่า ผู้โดยสารที่ขึ้นรถโดยสารประจ่าทาง  
Data Center จะรู้ข้อมูลทั้งหมดว่าผู้โดยสารขึ้นรถลงรถที่บริเวณไหน และข้อมูลนี้จะสามารถน่าไปปรับใช้         
เป็นจุดจอด และจุดรับส่งผู้โดยสารได้ และถ้าได้รับความนิยมมากจากบุคคลทั่วไป จะเป็นผลดีในด้านการพัฒนา
คุณภาพชีวิต  

  มติที่ประชุมฯ : รับทราบตามที่ผศ. เขมขนิษฐ์ แสนยะนันท์ธนะ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต น าเสนอ 
และให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับข้อเสนอของกรรมการฯ ไปพิจารณาด าเนินการ 
      
ระเบียบวาระท่ี  4 เรื่อง  เพื่อพิจารณา 
    จัดท าแผนงาน/โครงการ เสนอเข้าแผนพัฒนาจังหวัด ปีพ.ศ. 2561 - 2565 
    (ทบทวนแผนปีพ.ศ. 2563) 

  หัวหน้าส านักงานศูนย์ประสานงานเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก จังหวัดระยอง.แจ้งว่า
เนื่องจากขณะนี้จังหวัดระยองได้อยู่ระหว่างการจัดท่าแผนพัฒนาจังหวัด ปีพ.ศ. 2561 - 2565 (ทบทวนแผนปีพ.ศ. 
2563) ซึ่งส่านักคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แจ้งว่าจะต้องเชื่อมโยง กับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 
ปีพ.ศ. 2561 - 2580 ขณะนี้อยู่ระหว่างการจัดท่าแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ จ่านวน 37 แผนแม่บท    
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โดยในแต่ละแผนจะต้องก่าหนดเป้าหมายที่ต้องบรรลุภายใน 20 ปี แบ่งเป็นช่วงระยะเวลาช่วงละ 5 ปี ประกอบกับ
ขณะนี้รัฐบาลได้เร่งรัดการขับเคลื่อนเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC).ดังนั้น ในระดับจังหวัดจึงควรมีแผนงาน/
โครงการที่ตอบสนองต่อการด่าเนินการดังกล่าว โดยเฉพาะในเรื่องเทคโนโลยี นวัตกรรม และการเป็นเมืองอัจฉริยะ      
ในการนี้ จึงขอหารือ ต่อที่ประชุมฯ เพ่ือน่าเสนอแผนงาน/โครงการ เพ่ือบรรจุในแผนพัฒนา /แผนปฏิบัติราชการ
จังหวัด / กลุ่มจังหวัด หรือเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณตามช่องทางต่าง ๆ ต่อไป  โดยในครั้งนี้จะมี
หน่วยงานน่าเสนอแผนงาน/โครงการ ดังนี้   

  4.1 โครงการศูนย์รวบรวมข้อมูลเพื่อการประสานงาน และการสั่งการ (Intelligent 
Operation Center: IOC) 

   ผู้แทนจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  น่าเสนอโครงการ    
ศูนย์รวบรวมข้อมูลเพ่ือการประสานงาน และการสั่งการ (Intelligent Operation Center: IOC) โดยโครงการนี้        
จะด่าเนินการรวบรวมข้อมูลที่ เป็นข้อมูลของจังหวัด ไม่ว่าจะเป็นของภาคการเกษตร ภาคอุตสาหกรรม            
และการคมนาคม และข้อมูล อ่ืน  ๆ เช่น  ข้อมูล  security กล้องวงจรปิด เข้ามาอยู่ ในส่ วนกลางที่ เดียว               
และจะด่าเนินการวิเคราะห์ เพ่ือวางแผนในการพัฒนาเมืองให้ไปในทิศทางที่ถูกต้อง ตามแนวโน้มของเหตุการณ์   
ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น หรือเหตุการณ์ที่คาดการณ์ว่าจะเกิดขึ้นในอนาคต เช่น เรื่องการเติบโตของเรื่องประชากร           
จะมีข้อมูลชองประชากร ว่ามีจ่านวนนักเรียน นักศึกษาเท่าไร และความต้องการของภาคอุตสาหกรรมเท่าไร         
ในภาคอุตสาหกรรมที่เติบโตในอนาคตจะต้องใช้คนเพ่ิมขึ้นเท่าไร 
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 การน่าข้อมูลโดยข้อมูลที่ได้จะเป็นข้อมูลดิบ และน่ามาวิเคราะห์ข้อมูลเก็บไว้ที่ส่วนกลาง ส่าหรับ
กล้อง CCTV จะด่าเนินการเชื่อมโยงกล้อง CCTV ของจังหวัดที่มีอยู่แล้ว เพ่ือน่าข้อมูลที่ได้จากกล้องมาวิเคราะห์ 
เช่น เรื่องจราจร และการเข้าออกในพ้ืนที่ต่าง ๆ เรื่องของความปลอดภัย ในเบื้องต้นจะเชื่อมโยงของกล้อง CCTV   
ที่มีในปัจจุบัน และสามารถเชื่อมโยงกับอุปกรณ์อ่ืน ๆ ได้ เช่น เชื่อมโยงเข้ากับหลอดไฟ และสามารถควบคุมการเปิด
ปิดอัตโนมัติได้ 

  ความคิดเห็นจากกรรมการฯ 

  นายมนตรี ชนะชัยวิบูลวัฒน์  (ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง)  :       
ระบบเชื่อมโยงที่จะด่าเนินการจะสามารถเชื่อมโยงกับห้อง Warroom ของ Gistda หรือไม่ และได้ประสาน         
กับต่ารวจภูธรจังหวัดระยองในการใช้กล้อง CCTV หรือไม ่

  ผู้แทนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  : ยินดีที่จะเข้าไปประสาน       
กับต่ารวจภูธรจังหวัดระยอง เพ่ือจะได้เชื่อมโยงข้อมูล 

  ผู้แทนส านักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) (Gistda) : 
ระบบเพ่ือการตัดสินใจแบบองค์รวม (Holistic Executive Support System) และโครงการของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ เป็นโครงการที่มีลักษณะที่คล้ายกัน ในอนาคตจะสามารถน่ามาเชื่อมโยงได ้

  ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง : ระบบนี้สามารถก่าหนดรายละเอียดของข้อมูล
โรงงานได้หรือไม่ เช่น ข้อมูลจ่านวนโรงงานในจังหวัด ที่ตั้งของโรงงาน และสารเคมี สามารถน่าข้อมูลมาเก็บไว้      
ในฐานข้อมูลได้หรือไม ่

  ผู้แทนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  : ข้อมูลสามารถน่ามาเก็บ        
ในฐานข้อมูลได้ เพราะระบบมีวัตถุประสงค์ให้มีการเชื่อมโยงข้อมูลที่จังหวัดมีอยู่ เพ่ือใช่ในการวิเคราะห์และวางแผน 
และได้ออกแบบให้มีการเชื่อมโยงกันให้ได้มากที่สุด 

  ผู้แทนส านักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) (Gistda) : 
ครั้งที่ผ่านมาได้มีการประชุมเรื่อง ระบบเพ่ือการตัดสินใจแบบองค์รวม (Holistic Executive Support System) เมื่อวันที่ 
20 พฤศจิกายน 2561 ที่ผ่านมา Gistda ได้รับโจทย์เกี่ยวกับเรื่องของภาคการเกษตร และภาคอุตสาหกรรม     
และ Gistda ได้มีการประชุมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับทางด้านเกษตรไปแล้ว ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการรวมรวม
ข้อมูลส่งให้ Gistda และจะประชุมครั้งต่อไปกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับด้านอุตสาหกรรม โดยผู้ว่าราชการจังหวัด
ระยอง ให้ลงรายละเอียดข้อมูลเฉพาะ เช่น โรงงานเป็นโรงงานประเภทอะไร มีสารเคมีอะไร และมีพนักงานจ่านวน
เท่าไร และเมื่อข้อมูลด้านอุตสาหกรรมแล้ว จะน่าไปใส่ในระบบเพ่ือการตัดสินใจแบบองค์รวม (Holistic Executive 
Support System)    

  ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง : อยากให้ระบุ เรื่องโรงงานอุตสาหกรรมที่ม ี     
ความเสี่ยงในจังหวัดระยอง  
  มติที่ประชุมฯ : รับทราบตามที่ผู้แทนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
น าเสนอ และขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสนับสนุนข้อมูลให้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
เพื่อให้โครงการฯ และระบบต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้นมีประสิทธิภาพสูงสุด และจังหวัดสามารถน าไปใช้งานได้     
อย่างตรงตามวัตถุประสงค ์
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  4.2 โครงการ Smart Fisherman 4.0  
  ผู้แทนสมาคมเพ่ือนชุมชน น่าเสนอโครงการ Smart Fisherman 4.0 ว่าเป็นโครงการ           
ที่สามารถเชื่อมโยงพ้ืนที่ได้ทั้งจังหวัดระยอง ตั้งแต่ประแสร์ จนถึงพลา และพ้ืนที่ช่วงประมงชายฝั่งทั้งหมด เพ่ือเป็น
การท่าประมงอย่างยั่งยืน และเป็นการสนับสนุนการด่าเนินการ Smart City เช่น Smart People Smart Living  
และเมืองอัจฉริยะน่าอยู่ ซึ่งได้ตอบโจทย์ในทุกมิติ และได้วิเคราะห์แล้วว่าควรที่จะด่าเนินการน่ากลุ่มชาวประมง     
มาให้ความรู้ ให้แนวคิด ให้องค์ความรู้ในการพัฒนาอาชีพ และในการมีอาชีพชาวประมงที่ถูกต้อง  และต่อไป        
ในอนาคตโครงการจะสามารถขับให้เคลื่อนกลุ่มชาวประมงในจังหวัดระยอง ยกระดับให้ใส่ใจใน  เรื่องของ
สิ่งแวดล้อม เรื่องการส่งเสริมอาชีพ และ เรื่องการพัฒนาคุณภาพชีวิตของชาวประมง เพ่ือการเป็นอยู่ที่ดีขึ้น จากเรือ
สู่ร้าน และสู่การพัฒนาเมือง 
   

 
  ความคิดเห็นจากกรรมการฯ 

  รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง (นายธีรวัฒน์ สุดสุข) : ได้เริ่มด่าเนินการหรือยัง และได้มีการ
ประสานกับกลุ่มชาวประมงหรือยัง   

  ผู้แทนสมาคมเพื่อนชุมชน : ขณะนี้อยู่ขั้นเริ่มต้น และสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณ
ทหารลาดกระบัง ได้อนุญาตที่จะท่าโครงการนี้ในจังหวัดระยอง 

  มติที่ประชุมฯ : รับทราบตามที่ผู้แทนเพื่อนชุมชน น าเสนอ และข้อให้น าเสนอโครงการผ่าน
ส านักงานประมงจังหวัดระยอง 
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ระเบียบวาระท่ี  5  เรื่อง อ่ืนๆ 

   ฝ่ายเลขานุการฯ 
   เนื่องจากจังหวัดระยอง ให้ความส่าคัญกับการด่าเนินงานของเมืองอัจฉริยะ Smart City       
จึงมีค่าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนระยองเมืองอัจฉริยะ (Rayong Smart City) เพ่ือขับเคลื่อนการพัฒนาเมือง      
ซึ่งเป็นการน่าเทคโนโลยีมาปรับใช้ โดยคณะกรรมการขับเคลื่อนระยองเมืองอัจฉริยะ (Rayong Smart City) จะเป็น
กรรมการหลักในการด่าเนินการติดตาม และด่าเนินการต่าง ๆ ในการประชุมฯ ให้หัวหน้าส่วนราชการ/หน่วยงาน 
เข้าร่วมการประชุมฯ ด้วยตนเอง ทุกครั้ง  

  มติที่ประชุมฯ : เห็นชอบในหลักการฯ 
 

  เลิกประชุมเวลา 16.00 น. 
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