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รายงานการประชุม 
คณะกรรมการขับเคลื่อนระยองเมืองอัจฉริยะ (Rayong.Smart.City) ครั้งที่ 2/2561 

วันที่ 19 กันยายน 2561 เวลา 13.30 – 16.00 น. 
ณ  ห้องศรีสมุทโภคไชย ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดระยอง 

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

กรรมการฯ ผู้เข้าประชุมฯ 
  1. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง       ประธานฯ 
 2. นายมนตรี ชนะชัยวิบูลวัฒน์ ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง        .รองประธานฯ 
  3. พ.ต.ท.หญิง ลินดา ผุดผ่อง แทน ผู้บังคับการต ารวจภูธรจังหวัดระยอง 
  4. นายธวัชชัย สุภาผล  แทน โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดระยอง 
  5. สิบโท ไชยยันต์ เกิดเหมาะ รักษาราชการแทนศึกษาธิการจังหวัดระยอง 
  6. นางสาวธนิตา เอี่ยมงาม แทน ท้องถิ่นจังหวัดระยอง 
  7. นายวรพจน์ ทินกร  แทน พลังงานจังหวัดระยอง 
  8. นายวิวัฒน์ชัย หนูทอง  แทน เกษตรและสหกรณจ์ังหวัดระยอง 
  9. นางสาวจุไรวรรณ โชติอังกุล แทน สถิติจังหวัดระยอง 
10. นายเจนวิทย์ ปัญญาภูม ิ แทน ขนส่งจังหวัดระยอง 
11. นายกิตติพล แก่งผิว  แทน ผู้อ านวยการส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดระยอง 
12. นายธนทร ศรีนาค  หัวหน้าส านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดระยอง 
13. นางสาวภัศกมล รูปแก้ว แทน ประชาสัมพันธ์จังหวัดระยอง 
14. นายเสกสรร ทรัพย์เจริญ แทน ผู้อ านวยการโครงการชลประทานระยอง  
15. นางสาวณัฐมน แซ่โง้ว  แทน นายกเทศมนตรีนครระยอง 
16. นายบุญนาค หอมสุวรรณ แทน นายกเทศมนตรีเมืองมาบตาพุด 
17. นายนพพร ป้อมสวัสดิ์  แทน นายกเทศมนตรีเมืองบ้านฉาง 
18. นายอนุศักดิ์ นิจรัญ  แทน นายกเทศมนตรีต าบลบ้านฉาง 
19. นายกฤษณะ ข าคง  แทน ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดระยอง 
20. นายสมควร นันธิกานนท์ แทน โทรศัพท์จังหวัดระยอง 
21. นายบุญยืน เลาหวิทยะรัตน์ แทน ประธานหอการค้าจังหวัดระยอง 
22. นายสุรพล สุทธจินดา  ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง 
23. นายชยุต ชัยตระกูลทอง แทน ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดระยอง 
24. ว่าที่ร้อยตรี สมเกียรติ สมค า แทน ผู้อ านวยการส านักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ 
      (องค์การมหาชน) (Gistda) 
25. นายภูษิต ไชยฉ่ า  กรรมการผู้จัดการบริษัท ระยองพัฒนาเมือง จ ากัด 
26. นายวีระพล พวงพิทยาวุฒิ ที่ปรึกษาสภาอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง 
27. นายสมเกียรติ พูลสุขเสริม   หัวหน้าส านักงานศูนย์ประสานงานการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ 
     ภาคตะวันออก จังหวัดระยอง                    เลขานุการฯ 
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การรมการทีไ่ม่ได้เข้าร่วมประชุม เนื่องจากติดภารกิจ 
  1. ผู้อ านวยการแขวงทางหลวงระยอง 
  2. อุตสาหกรรมจังหวัดระยอง 
  3. ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดระยอง 
  4. นายกเทศมนตรีเมืองมาบตาพุด 
  5. นายกเทศมนตรีเมืองบ้านฉาง 
  6. ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาระยอง 
  7. ผู้อ านวยการส านักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (DEPA) 
  8. ผู้อ านวยการบริษัท กสท โทรคมนาคม จ ากัด (มหาชน) 
  9. รศ.ดร.ทวีศักดิ์ เทพพิทักษ์ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ คณะโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
10. ผศ.ดร.พงษ์ศักดิ์  กีรติวินทกร ผู้อ านวยการสถาบันสหกิจศึกษา และพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์ไทย – เยอรมัน  
   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี พระจอมเกล้า พระนครเหนือ 
11. ผศ.ดร.ณพงศ์ นพเกต ุคณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)  

ผู้เข้าร่วมประชุม 
 1. กมลพรรณ น้อยเจริญ  มหาวิทยาลัยบูรพา 
 2. นางสาวณภิชยา หอมกลิ่น มหาวิทยาลัยบูรพา 
 3. นายสุทธา เหมสกุล  เทศบาลต าบลบ้านฉาง  

   เจ้าหน้าที่ส านักงานจังหวัดระยอง ส านักงานบริการลูกค้า กสท ระยอง ต ารวจภูธรจังหวัด
ระยอง มหาวิทยาลัยบูรพา 
 
เริ่มประชุมฯ เวลา 13.3๐ น. 

 เมื่อที่ประชุมฯ พร้อมแล้ว นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยองเป็นประธานฯ     
ในการประชุมฯ กล่าวเปิดการประชุมฯ และด าเนินการประชุมฯ ตามระเบียบวาระ 

  
ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่อง ประธานฯ แจ้งให้ท่ีประชุมฯ ทราบ 

   รัฐบาลมีนโยบายในการขับเคลื่อนการพัฒนาเมือง โดยน าเทคโนโลยีมาปรับใช้ ซึ่งจังหวัดระยอง 
เป็นพ้ืนที่ 1 ใน 3 จังหวัดในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC).ซึ่งเป็นเป้าหมายส าคัญของการพัฒนาเมือง      
ในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก คือการเป็นเมืองอัจฉริยะ (Smart.City) ซึ่งขณะนี้หลายหน่วยงานได้มีแผนการ/
โครงการที่จะด าเนินการในเรื่องดังกล่าว ในพ้ืนที่จังหวัดระยอง 

   เพ่ือเป็นการขับเคลื่อนการด าเนินการดังกล่าว จังหวัดระยองจึงมีค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
ขับเคลื่อนระยองเมืองอัจฉริยะ (Rayong.Smart.City) ส าหรับการประชุมฯ ในวันนี้ ได้เชิญคณะกรรมการฯ          
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมฯ ความคืบหน้าการด าเนินโครงการต่าง ๆ ที่มีแผนด าเนินการในพ้ืนที่จังหวัด
ระยอง เพ่ือเป็นแนวทางในการขับเคลื่อน หรือแจ้งผู้เกี่ยวข้องต่อไป 

   มติที่ประชุมฯ : รับทราบตามท่ีประธานฯ แจ้งให้ทราบ 
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ระเบียบวาระท่ี 2  เรื่อง รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนระยองเมืองอัจฉริยะ            
         (Rayong Smart City) ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่  6 มิถุนายน 2561 

  หัวหน้าส านักงานศูนย์ประสานงานบริหารการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก 
จังหวัดระยอง เลขานุการฯ.แจ้งว่า ตามที่จังหวัดได้เชิญคณะกรรมการฯ ส่วนราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง   
เข้าร่วมประชุมฯ ชี้แจง เพ่ือขับเคลื่อนและติดตามความก้าวหน้าการด าเนินแผนงาน/โครงการที่เกี่ยวกับ Smart.City       
ในพ้ืนที่จังหวัดระยอง ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2561 นั้น ส านักงานศูนย์ประสานงานบริหารการพัฒนา
ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ ภาคตะวันออก จังหวัดระยองในฐานะฝ่ายเลขานุการฯ ได้จัดท ารายงานการประชุมฯ                  
และเวียนเรื่องให้คณะกรรมการฯ รับรองรายงานการประชุมฯ ตามหนังสือจังหวัดระยอง ที่ รย 0017.2/ว 3330   
ลงวันที่  17 กรกฎาคม 2561 พร้อมได้น า เรียนไว้ ในเว็บไซต์ จั งหวัด (www.rayong.go.th)  ด้วยแล้ว             
ทั้งนี้ หากคณะกรรมการฯ ท่านใด มีความประสงค์จะขอแก้ไขเพ่ิมเติม ให้แจ้งฝ่ายเลขาฯ ได้โดยตรง 

  มติที่ประชุมฯ : รับทราบตามที่หัวหน้าส านักงานศูนย์ประสานงานบริหารการพัฒนาระเบียง
เศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก จังหวัดระยอง เลขานุการฯ แจ้งให้ทราบ  

  
ระเบียบวาระท่ี  3 เรื่อง  เพื่อทราบ 

  3.1 ความก้าวหน้าโครงการพัฒนาระบบเพื่อการตัดสินใจแบบองค์รวม               
      (Holistic Executive Support System) หรือห้อง War Room  

  ผู้แทนผู้อ านวยการส านักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) 
รายงานว่ า  ส านั กงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือ สทอภ .                     
โดยโครงการพัฒนาระบบวางแผน และจัดการพ้ืนที่เพ่ือการพัฒนาเชิงมหาภาค ได้ด าเนินงานจัดท าระบบเพ่ือการ
ตัดสินใจแบบองค์รวม (Holistic Executive Support System) (และติดตั้งอุปกรณ์เป็นห้อง War Room ประจ าจังหวัด) 
โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือบูรณาการข้อมูลภูมิสารสนเทศ ด้านต่าง ๆ เช่น การพัฒนาเชิงพ้ืนที่การใช้ประโยชน์ที่ดิน 
ทรัพยากรธรรมชาติ ทรัพยากรน้ า ข้อมูลจากภาพถ่ายดาวเทียม เป็นต้น มาประมวลผลเพ่ือบริหารจัดการข้อมูลของ
จังหวัดในพ้ืนที่ EEC และน าไปแสดงผลในรูปแบบที่ง่ายต่อการใช้งานของจังหวัด ซึ่งห้อง War Room ตั้งอยู่ชั้น 3     
ณ ศาลากลางจังหวัดระยอง (ข้างห้อง EEC ระยอง)  

  เนื่องจากในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ได้ด าเนินงานในระยะที่ 1 ในจังหวัดชลบุรี ระยอง  
และฉะเชิงเทราเสร็จเรียบร้อยแล้ว ส่วนงบประมาณปี พ.ศ. 2562 Gistda ได้รับการจัดสรรงบประมาณ ด าเนินการ 
เพ่ิมอีก 2 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดจันทบุรี และจังหวัดตราด และจะเพ่ิมเติมการเชื่อมโยงกล้อง CCTV ทั้งหมด      
ของจังหวัดระยองที่มีศักยภาพ ซึ่งขณะนี้ทาง Gistda ได้เข้ามาดูพ้ืนที่ และจะเชื่อมโยงกล้อง CCTV ของต ารวจภูธร
จังหวัดระยอง ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ควบคุมก ากับดูแลกล้อง และได้หารือกับทางส านักงานจังหวัดระยอง โดยจะมี
กล้องขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และกนอ. ที่อนุญาตให้ทาง Gistda เชื่อมโยงกับระบบเพ่ือการตัดสินใจ     
แบบองค์รวม ที่ตั้งอยู่ชั้น 3 และเป็น application บน Web Server ซึ่งสามารถดูผ่านทางโทรศัพท์มือถือได้ทุกที่        
และข้อมูลอ่ืน ๆ ที่จังหวัดระยองจะให้เพ่ิมเติม เช่น ด้านผังเมือง ด้านการเกษตร ด้านที่ดิน ด้านสาธารณสุข ด้านจราจร  
หรือด้านชลประทาน เป็นต้น ซึ่งโครงการจะเริ่มในเดือนพฤศจิกายน 2561 และคาดว่าจะแล้วเสร็จในเดือน
พฤษภาคม 2562  

 

http://www.rayong.go.th/
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  ระบบเพ่ือการตัดสินใจแบบองค์รวม (Holistic Executive Support System) จะแสดงผลข้อมูล   
ที่น่าสนใจในพ้ืนที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ซึ่งประกอบด้วย 3 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดชลบุรี จังหวัด
ระยอง และจังหวัดฉะเชิงเทรา โดยระบบจะแยกประเด็นที่น่าสนใจ 12 ประเด็น ดังนี้  
    1. ข้อมูลภูมิสารสนเทศพ้ืนฐานของประเทศ (Fundamental Geographic Data Set: FGDS) 
    2. ข้อมูลพื้นฐานอื่น ๆ 
    3. ข้อมูลแหล่งน้ า 
    4. ข้อมูลอุตสาหกรรม 
    5. ข้อมูลภัยพิบัติ 
    6. โครงการขนาดใหญ่ที่เกิดขึ้นในพ้ืนที่ 
    7. ข้อมูลสาธารณูปโภค 
    8. ข้อมูลผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศ 
    9. ข้อมูลสถิติ 
  10. ข้อมูลการเชื่อมโยง ASEAN 
  11. รายงานลุ่มน้ า 
  12. Vallaris Map (ระบบจัดเก็บและแสดงผลข้อมูลทางด้าน ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์) 

  การเข้าใช้งานระบบฯ ผ่านทางเว็บบราวเซอร์ เช่น Google Chrome, Firefox เป็นต้น 
โดยพิพม์ url address: https://eecweb.gistda.or.th/ 

  หน้าหลักของระบบแสดงข้อมูลสรุปภาพรวมของ 3 จังหวัด และข้อมูลอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง      
โดยมีเมนูส าหรับให้ผู้ใช้งานอ่ืนใช้ 4 เรื่อง ได้แก่ ข้อมูลประชากร ข้อมูลอุตสาหกรรมและการประกอบธุรกิจข้อมูล
โครงการขนาดใหญ่ และข้อมูลที่เก่ียวข้องกับ One Belt One Road  

 

 

https://eecweb.gistda.or.th/
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 หน้าส าหรับการแสดงผลข้อมูลจากเรื่องหรือประเด็นที่สนใจ หน้านี้จะแสดงกลุ่มข้อมูลที่น่าสนใจทั้งหมด 12 เรื่อง 

 
  ความคิดเห็นจากคณะกรรมการฯ 

  ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง : ให้ Gistda เชื่อมโยงข้อมูลกับส านักงานที่ดินจังหวัดระยอง ซึ่งมี 
Application การตรวจสอบระหว่างที่ดินอยู่แล้ว และเชื่อมโยงข้อมูลกับกรมที่ดิน 

  ผู้แทนส านักงานขนส่งจังหวัดระยอง : การน าเข้าข้อมูล ซึ่งแต่ละหน่วยงานจะมีข้อมูล       
ของตนเองอยู่  โดยบางข้อมูลก็สามารถเปิดเผยได้และเปิดเผยไม่ได้  ซึ่งอาจจะมีผลกระทบต่อความมั่นคง            
และอาจละเมิดลิขสิทธิ์ ควรมีการตรวจสอบข้อมูล ว่าข้อมูลที่ได้รับมาถูกต้องหรือไม่ และควรมีการตั้งโจทย์ให้กับ
หน่วยงาน ว่าแต่ละหน่วยงานต้องการข้อมูลอะไร และเป็นข้อมูลแบบใด และในการท า application ควรมีทีมงาน
นักวิเคราะห์ข้อมูล เช่นนักวิเคราะห์ทางด้านสถิติ หรือนักวิเคราะห์ทางด้านเศรษฐศาสตร์  เพ่ือด าเนินการคัดกรอง
ข้อมูลด้วย 

  นายมนตรี ชนะชัยวิบูลวัฒน์ : เป็นข้อมูลพ้ืนฐานที่มีประโยชน์มาก และขอให้ทีมงาน Gistda 
เตรียมแผนการฝึกอบรมให้เจ้าหน้าที่ที่ดูแลห้อง War room และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือจะได้มาเติมเต็มข้อมูล    
ที่ยังไม่ครบถ้วนให้กับหน่วยงาน และน่าจะมีการเชื่อมโยงข้อมูลกับประชาชน ในข้อมูลที่สามารถเปิดเผยได้ และควร
เพ่ิม layer ของพลังงาน และยาเสพติด ด้วย    

  นายวีระพล พวงพิทยาวุฒิ : ขอชื่นชม Gistda ที่จัดท าข้อมูล เพราะ Big Data เป็นเรื่องใหญ่
ส าหรับจังหวัด ข้อมูลที่ Gistda ด าเนินการ จะเป็นลักษณะแผนที่ฐาน เป็นฐานข้อมูลทั่ว ๆ ไป เป็นภาพรวมทั้ง
ประเทศ แต่ถ้าจะให้เกิดผลที่ดีที่สุด ต้องเป็นข้อมูลที่สามารถใช้งานได้ตามบริบทของพ้ืนที่ ส่วนข้อมูลฐานทั้งหมด 
ค่าพารามิเตอร์ยังไม่ตรงเท่าไหร่ ควรมีการปรับให้ตรง ต้องมีกระบวนการในการจัดท าข้อมูล ว่าจังหวัดต้องการ
ข้อมูลแบบไหน และคงต้องขอความร่วมมือจากหลายภาคส่วนร่วมมือกัน    

  ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง : สิ่งที่ควรด าเนินการคือ ควรมีข้อมูลทางด้าน
อุตสาหกรรมทั้งหมด และสามารถแยกเป็นรายนิคมอุตสาหกรรม และภาพรวมของนิคมอุตสาหกรรม ถ้า Gistda    
มีข้อมูลใหญ่แล้ว และจังหวัดมีข้อมูลเฉพาะของตัวเอง ถ้าสามารถน ามาเชื่อมโยงกันได้ ก็น่าจะเป็นประโยชน์กับ
จังหวัดได้มากยิ่งขึ้น 
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  ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง : การน าข้อมูลเข้าให้ค านึงถึงความต้องการ การใช้ประโยชน์          
ในด้านต่าง ๆ เช่น ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านความมั่นคง และด้านพลังงาน ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมข้อมูล        
เพ่ือน าข้อมูลเข้าระบบ  

  ผู้แทนส านักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดระยอง : ฝากเรื่องการร่างผังการใช้ที่ดิน 
โดยรวมที่ผ่านคณะกรรมนโยบายฯ ไปแล้วเรื่องที่ตั้งของพ้ืนที่ส่งเสริม และพ้ืนที่ต่าง ๆ เนื่องจากเป็นข้อมูลที่
สอดคล้องกับ EEC ควรน าข้อมูลมาลงในระบบไว้ด้วย และ Gistda อาจขอข้อมูลเพ่ิมเติม ซึ่งประสานงานได้ที่ สก
พอ. เพ่ือเป็นข้อมูล และ Gistda ควรมีแผนการในอนาคต ว่าจะมีการปรับปรุงข้อมูลที่ต้องอัพเดตอย่างไรบ้าง 

  นายภูษิต ไชยฉ่ า :  Gistda พยายามสร้าง Plat Form มาตรฐาน ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีมาก  
และพยายามที่จะน า Plat Form มาใช้ทุกจังหวัด ซึ่งบริบทของแต่ละจังหวัดก็จะมีข้อมูลที่แตกต่างกัน เช่น จังหวัด
ระยองมีหลาย Plat Form มากที่จะต้องค านึงถึง ซึ่งขั้นตอนต่อไป ควรจะตั้งคณะกรรมการแยกออกไป            
เป็นแต่ละส่วน อาจจะดูเรื่องสิ่งแวดล้อม อุบัติเหตุ เรื่องน้ า อาจจะแยกเป็น module ไป และการเก็บข้อมูลก็น่าจะ
สามารถเชื่อมต่อกับระบบเซ็นเซอร์ เช่น การเก็บข้อมูลจราจรติดขัด ก็จะทราบว่าจราจรที่เกิดการติดขัดอยู่นั้น       
มีรถยนต์จ านวนกี่คัน รถจักยานยนต์กี่คน ซึ่งเป็นข้อมูลที่แท้จริง และน าข้อมูลมาเก็บในเซิร์ฟเวอร์ 

  ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง : ให้ผู้เกี่ยวข้องคิดโจทย์ ว่าต้องการข้อมูลด้านใดบ้าง และน าข้อมูล
มาให้ Gistda ด าเนินการวิเคราะห์ 

  นายมนตรี ชนะชัยวิบูลวัฒน์ : ควรเพ่ิม Layer ด้านพลังงาน ข้อมูลการนิคมอุตสาหกรรม 
EECA  EECi และ EECd จะได้เชื่อมโยงกัน เพราะมีประชาชนสนใจค่อนข้างมาก 

  ผู้แทนโครงการชลประทานระยอง : ทางกรมชลประทานมีระบบติดตามระดับน้ าในอ่างเก็บน้ า 
และคลองท่ีส าคัญต่าง ๆ ซึ่งสามารถประสานกับกรมชลประทานเพื่อขอข้อมูล และน าข้อมูลเข้าระบบ  

  มติที่ประชุมฯ : 1. รับทราบตามที่ผู้แทนส านักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ 
(องค์การมหาชน) (Gistda) เสนอ  
     2. มอบหมายส านักงานศูนย์ประสานงานบริหารการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจ
พิเศษภาคตะวันออก จังหวัดระยอง และ Gistda ร่วมหารือ และคิดโจทย์ว่าต้องการข้อมูลในด้านใดบ้าง เพ่ือจะได้
ตอบโจทย์ความต้องการ โดยข้อมูลที่จะน าเข้าระบบจะได้ถูกต้องและเหมาะสม  
     3. มอบหมาย Gistda เตรียมแผนการฝึกอบรมให้เจ้าหน้าที่ที่ดูแลห้อง        
War room และเจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้อง  

 
  3.3 ความก้าวหน้าของการจัดท าผังเมือง เพื่อรองรับการพัฒนาพื้นที่เมืองใหม่  

    ผู้ แทนส านักงานโยธาธิการและผั ง เมืองจั งหวัดระยอง แจ้ งว่ า ตามที่ประกาศ
คณะกรรมการนโยบายการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก เรื่อง ก าหนดเขตส่งเสริม : เขตนวัตกรรม
ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 135 ตอนที่ 41 ง ประกาศ ณ วันที่    
23 กุมภาพันธ์ 2561 อาศัยอ านาจตามความในข้อ ๓ (๔) ของค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ          
ที่ ๒/๒๕๖๐ เรื่อง การพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกลงวันที่ ๑๗ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๖๐ 
ประกอบกับมติท่ี ประชุมคณะกรรมการนโยบายการพัฒนาระเบียง เศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ 
วันที่ ๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ คณะกรรมการนโยบายการ พัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก          
จึงเห็นชอบในการก าหนดให้พ้ืนที่ประมาณ ๓,๓๐๒ ไร บริเวณวังจันทร์วัลเล่ย์ อ าเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง 
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กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดระยอง พ.ศ. ๒๕61 (ฉบับที่ 2) ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 135 
ตอนที่ 60 ก ประกาศ ณ วันที่ 16 สิงหาคม 2561 

 

ภาพผังแม่บท EECi 
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การจัดรูปท่ีดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ โครงการเมืองใหม่อัจฉริยะบ้านฉาง 

ที่ตั้งโครงการ 

 

พ้ืนที่เป้าหมายการจัดรูปที่ดิน (เพ่ิมเติม) 

 

 การจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ โครงการเมืองใหม่อัจฉริยะบ้านฉาง (ผู้ด าเนินการโครงการ 
เทศบาลต าบลบ้านฉาง)  
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 • เทศบาลต าบลบ้านฉางด าเนินการจัดรูปที่ดินตามแผนแม่บทและพ้ืนที่เป้าหมายของจังหวัด    
ตาม ม.35 (2) พ.ร.บ.จัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนาพื้นที่ พ.ศ.2547  
 • กรมโยธาธิการและผังเมือง มีหนังสือให้ความเห็นชอบตาม ม.35 (2) ลงวันที่ 12 มกราคม 
2560 เพ่ือให้ด าเนินการตามข้ันตอนต่อไป (ส าเนาหนังสือ)  
 • ได้มีการประชุมรับฟังความคิดเห็นเจ้าของที่ดิน ประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวของ  หลายครั้ง 
ครั้งล่าสุดเมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2560 ที่ประชุมเห็นชอบให้เทศบาลต าบลบ้านฉางเป็นผู้ด าเนินการ  
 • จะด าเนินการเสนอรายชื่อเจ้าของที่ดินตามแบบฟอร์มการขออนุญาตจัดรูปที่ดิน (จร.1)         
ในขั้นตอนต่อไป 

 วิสัยทัศน์ที่ส าคัญของเมืองใหม่อัจฉริยะบ้านฉาง (BANCHANG SMART CITY) 
คือ การเตรียมเมืองให้ดีพร้อมอย่างชาญฉลาด ส าหรับการเปลี่ยนแปลงความต้องการของ พลเมือง, สิ่งแวดล้อม  
และเศรษฐกิจในอนาคต อันใกล้ และน าเอาเทคโนโลยีมาใช้ในการ สร้างสรรค์และสร้างกิจกรรมต่าง ๆ ของเมือง 

 ขั้นตอนการด าเนินโครงการจัดรูปท่ีดิน 

 
 
ขั้นตอนที่ 1 การด าเนินการส ารวจ สอบถาม ความคิดเห็น เจ้าของที่ดินในโครงการ 
ขั้นตอนที่ 2 ก าหนดขอบเขตโครงการ วางโครงการจัดรูปที่ดินฯ 
ขั้นตอนที่ 3 ส ารวจข้อมูลต่าง ๆ ที่จ าเป็นและวางผังเมืองเบื้องต้น 
ขั้นตอนที่ 4 ประชุมเจ้าของที่ดินว่าจะยินยอมให้จัดรูปที่ดินหรือไม่ แล้วจัดท าบันทึกไว้เป็นหลักฐาน จร.1 
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 เมืองใหม่อัจฉริยะบ้านฉาง ประกอบด้วย 8 ด้านต่าง ๆ ดังนี้ 
 1. พลังงานอัจฉริยะ (SMART ENERGY) 
  การผลิตพลังงาน (Energy generation)  
  - การผลิตพลังงานหมุนเวียน (Renewable Energy) โดยมีเป้าหมายออกแบบให้เป็นเมือง      
มีการใช้พลังงานสุทธิศูนย์ (Net Zero Energy) โดยมีเป้าหมายลดการพ่ึงพาแหล่งจ่ายพลังงานจากภายนอก 
เทคโนโลยีที่เลือกใช้ คือ ผสมผสานระหว่างแนวทาง BEC – มาตรฐานอาคารเขียวไทย และเลือกใช้อุปกรณ์ที่มี 
ประสิทธิภาพสูง (HEPs) เช่น หลอด LED, เครื่องปรับอากาศชนิด Invertor เป็นต้น และ/NZE  
  - การผลิตพลังงานในพื้นท่ี (Onsite power generation) ประกอบด้วยระบบผลิตจากพลังงาน
หมุนเวียนแสงอาทิตย์ Solar Farm และSolar Roof บนหลังคาที่ผลิตในพ้ืนที่เมืองทั้งหมด (Onsite Power 
generation) เพ่ือรองรับโหลดไฟฟ้าใช้ในเมืองใหม่ เทคโนโลยีที่เลือกใช้ คือ ผลิตพลังงานไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์และ
จัดเก็บพลังงานไว้ในแบตเตอรี่  
  - การลดปริมาณก๊าซเรือนกระจก เทคโนโลยีที่เลือกใช้ คือ LED street light with Solar 
Battery 
 2. การสัญจรอัจฉริยะ (SMART MOBILITY) 
  1. โครงสร้างพื้นฐานด้านกายภาพ (Physical Infrastructure)  
  2. โครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิตอล (Digital Infrastructure)  
  3. ระบบบริหารจัดการอัจฉริยะ (Operation Technology)  
  4. อ่ืน ๆ 
 3. ชุมชนอัจฉริยะ (SMART COMMUNITY)  
  เป็นการติดต่อแบบ 2 ทางด้วยกัน เพ่ือให้สมาชิกของเมืองใหม่อัจฉริยะบ้านฉางทุกเพศ ทุกวัย
และทุกสภาพ (พิการหรือด้อยโอกาส) มีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมกับเมืองได้อย่างเต็มที่จึงจัดช่องทางการมีส่วนร่วมไว้ 
ทั้งหมด 12 ช่องทางซึ่งส่วนใหญ่เป็นการติดต่อสื่อสารแบบ 2 ทาง (1) ช่องทางผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  
(2) ช่องทางสาหรับคนมีข้อจากัด 
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 4. สิ่งแวดล้อมอัจฉริยะ (SMART ENVIRONMENT) ประกอบด้วย  
  1. สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ (Natural Environment)  
  2. สิ่งแวดล้อมทางการเกษตร (Agricultural Environment)  
  3. สิ่งแวดล้อมในเมือง (Urban Environment) 

 5.  ด้าน Smart Economy 

 
 6. อาคารอัจฉริยะ (SMART BUILDING) 
  เกณฑ์บังคับ - ทุกอาคารที่เกิน 10,000 ตรม. หรือเป็นอาคารสูงได้การรับรอง TREES ระดับ 
Certified เทศบาลต าบลบ้านฉางจะก าหนดให้อาคารที่สร้างใหม่ ภายในเมืองที่มีขนาดพ้ืนที่ใช้สอยมากกว่า 
10,000 ตร.ม. หรือความสูงตั้งแต่ 23 เมตรขึ้นไป ต้องออกแบบให้ผ่านเกณฑ์การประเมินความยั่งยืนทางพลังงาน
และสิ่งแวดล้อมไทย (TREES) ของสถาบันอาคารเขียวไทยในระดับ Certified หรือดีกว่า 

 7. การบริหารจัดการเมืองอัจฉริยะ (SMART GOVERNANCE) 
  นายกเทศมนตรีต าบลบ้านฉาง แต่งตั้งผู้แทนฝ่ายบริหาร หรือปลัดเทศบาล เป็นหัวหน้า  
คณะกรรมการบริหารเมือง เพ่ือมอบหมายภารกิจในการด าเนินกิจกรรมและก ากับดูแลการท างานในระดับ
ปฏิบัติการที่สามารถว่าจ้างเอกชนที่มีความเชี่ยวชาญในการจัดการในรูปแบบของสัญญาว่าจ้างบริหารจัดการ        
ที่มีก าหนดเวลาแน่นอนและประเมินผลการท างานได้ โดยมีผู้จัดการเมืองใหม่อัจฉริยะบ้านฉางรับผิดชอบการบริหาร
จัดการ ทั่วไป ตามรูปแผนผังแสดงโครงสร้างการบริหาร 
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 8. นวัตกรรมอัจฉริยะ (SMART INNOVATION) 

 
  ความคิดเห็นจากคณะกรรมการฯ 

  นายมนตรี ชนะชัยวิบูลวัฒน์ : พ้ืนที่พันกว่าไร่ พ้ืนที่ค่อนข้างจ ากัดมาก และรองรับประชาชน
ได้น้อยแค่หมื่นกว่าคน โดยการวางผังเป็นบ้านเดี่ยวจะคุ้มหรือไม่ อยากให้มีการมองไกลๆ อยากให้มองถึงในอนาคต 
ประชาชนจะเข้ามาจ านวนมาก พ้ืนที่อาจจะไม่เพียงพอ 

  ผู้แทนหอการค้าจังหวัดระยอง : ฝากประเด็น อะไรที่จะเกิด หรือไม่ให้เกิดอยากให้เทศบาล
ออกเทศบญัญัติ รองรับไว้ก่อนเพื่อป้องกันไว้ในอนาคต และควรศึกษาทางด้านกฎหมายด้วย  

  หัวหน้าส านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดระยอง : จังหวัดระยองมี DNA ของ
แต่ละอ าเภอ ซึ่งควรน า DNA ของอ าเภอบ้านฉางมาปรับใช้ด้วย จะได้เป็นอัตลักษณ์ของพ้ืนที ่   

  มติที่ประชุมฯ : 1. รับทราบตามที่ผู้แทนส านักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดระยอง และผู้แทน
เทศบาลต าบลบ้านฉาง เสนอ  

      2. มอบหมายเทศบาลต าบลบ้านฉางน าข้อคิดเห็นจากคณะกรรมการฯ         
ไปพิจารณาด าเนินการ 
 
ระเบียบวาระท่ี  4 เรื่อง  เพื่อพิจารณา 
    จัดท าแผนงาน/โครงการ เสนอเข้าแผนพัฒนาจังหวัด ปีพ.ศ. 2561 - 2565 
    (ทบทวนแผนปีพ.ศ. 2563) 

  หัวหน้าส านักงานศูนย์ประสานงานบริหารการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก 
จังหวัดระยอง.แจ้งว่าเนื่องจากขณะนี้จังหวัดระยองได้อยู่ระหว่างการจัดท าแผนพัฒนาจังหวัด ปีพ.ศ. 2561 - 2565 
(ทบทวนแผนปีพ.ศ. 2563) ซึ่งส านักคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แจ้งว่าจะต้องเชื่อมโยง    
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กับแผนยุทธศาสตร์ชาติ ปีพ.ศ. 2561 - 2580 ขณะนี้อยู่ระหว่างการจัดท าแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
จ านวน 37 แผนแม่บท ซึ่งจะแล้วเสร็จในกลางเดือนตุลาคม 2561 โดยในแต่ละแผนจะต้องก าหนดเป้าหมาย        
ที่ต้องบรรลุภายใน 20 ปี แบ่งเป็นช่วงระยะเวลาช่วงละ 5 ปี และก าหนดให้จังหวัดส่งแผนพัฒนาฯ และแผนปฏิบัติ
ราชการ ภายในวันที่ 17 ธันวาคม 2561 ประกอบกับขณะนี้รัฐบาลได้ เร่งรัดการขับเคลื่อนเขตพัฒนาพิเศษ       
ภาคตะวันออก (EEC).ดังนั้น ในระดับจังหวัดจึงควรมีแผนงาน/โครงการที่ตอบสนองต่อการด าเนินการดังกล่าว 
โดยเฉพาะในเรื่องเทคโนโลยี นวัตกรรม และการเป็นเมืองอัจฉริยะ ในการนี้ จึงขอหารือ ต่อที่ประชุมฯ เพ่ือน าเสนอ
แผนงาน/โครงการ เพ่ือบรรจุในแผนพัฒนา /แผนปฏิบัติราชการจังหวัด / กลุ่มจังหวัด หรือเสนอขอรับการสนับสนุน
งบประมาณตามช่องทางต่าง ๆ ต่อไป 

  ผู้แทนส านักงานสถิติจังหวัดระยอง ได้น าเสนอแนวทางการน าสายสื่อสารโทรคมนาคมลงใต้
ดินตามทีน่โยบายของรัฐบาล ตามที่คณะกรรมการดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ได้มีมติ ในคราวประชุมฯ    
ครั้งที่ ๒/2561 เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2561 เห็นชอบแนวทางการน าสายสื่อสารโทรคมนาคมลงใต้ดิน       
ตามนโยบายของรัฐบาล ตามที่คณะกรรมการโครงสร้างพ้ืนฐานดิจิทัลเสนอ และคณะรัฐมนตรีได้มีมติรับทราบ
รายงานการประชุมฯ ดังกล่าว แล้วเมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2561 ดังนี้ 

  การด าเนินการระยะสั้น 
  (1) เห็นชอบในหลักการให้บริษัท ทีโอที จ ากัด (มหาชน) บริษัท กสท โทรคมนาคม จ ากัด (มหาชน) 
การไฟฟ้านครหลวง และการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย ร่วมกันด าเนินการวางท่อร้อยสายไฟฟ้า       
และท่อร้อยสายสื่อสารโทรคมนาคมไปพร้อมกับการก่อสร้างสถานีรถไฟฟ้าเพ่ือให้ทันตามกรอบระยะเวลา          
ของแผนงานเปลี่ยนระบบสายไฟฟ้าอากาศเป็นสายไฟฟ้าใต้ดิน 5 ปี (พ.ศ.2560 - 2564) เพ่ือรองรับการเป็น  
มหานครแห่งเอเซียน ระยะทาง 127.3 กิโลเมตร และให้การไฟฟ้านครหลวงรายงานผลการด าเนินงานให้
คณะกรรมการดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติทราบ จนเสร็จสิ้นการด าเนินงานตามแผน 
  (2) เห็นชอบตามที่ บริษัท ทีโอที จ ากัด (มหาชน) บริษัท กสท โทรคมนาคม จ ากัด (มหาชน)   
เสนอปรับลดอัตราค่าเช่าใช้ท่อร้อยสายสื่อสารใต้ดินให้มีราคาเป็น 9 ,650 บาท/ท่อย่อย/กิโลเมตร/เดือน โดยเป็น
ราคาที่เป็นส่วนลด เพ่ือให้ผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคมจ านวนมากที่มีความต้องการด าเนินการตามนโยบาย     
ของรัฐบาลสามารถรับภาระได้ โดยอัตราค่าเช่าดังกล่าว ใช้ส าหรับแผนการด าเนินงานเปลี่ยนระบบสายไฟฟ้าอากาศ
เป็นสายไฟฟ้าใต้ดิน เพ่ือรองรับการเป็นมหานครแห่งอาเซียน ระยะทาง 127.3 กิโลเมตร 
  (3) เห็นชอบในหลักการให้การไฟฟ้านครหลวงรับข้อคิดเห็นจากคณะท างานก าหนดแนวทาง    
การน าสายสื่อสารโทรคมนาคมลงใต้ดินตามนโยบายของรัฐบาล โดยระมัดระวังในการด าเนินการวางท่อร้อยสาย        
ไฟฟ้าใต้ดินโดยไม่ให้เกิดความเสียหายแก่ท่อร้อยสายสื่อสารโทรคมนาคมที่ได้ด าเนินการไปแล้ว 

  การด าเนินการระยะยาว 
            (๑) เห็นชอบในหลักการให้หน่วยงานที่มีแผนด าเนินโครงการน าสายสื่อสารโทรคมนาคม       
ลงใต้ดินในอนาคต ให้ก าหนดแผนการด าเนินงานที่ชัดเจนและหารือร่วมกับกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม            
เพ่ือพิจารณาความเหมาะสมด้านความพร้อม ค่าใช้จ่ายที่ซ้ าซ้อน และความคุ้มค่าของการลงทุนในอนาคต 
  (2) เห็นชอบในหลักการให้หน่วยงานของรัฐที่ด าเนินโครงการด้านโครงสร้างพ้ืนฐานที่อาจส่งผล
กระทบต่อท่อร้อยสายสื่อสารโทรคมนาคมลง ใต้ดิน ต้องจัดส่งข้อมูลรายละเอียดการด าเนินงานให้คณะกรรมการ
โครงสร้างพ้ืนฐานดิจิทัลเพ่ือพิจารณาภาพรวมผลกระทบเชิงนโยบาย และน าเสนอต่อคณะกรรมการดิจิทัล          
เพ่ือเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติต่อไป 
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  (3) เห็นชอบในหลักการให้ผู้ว่าราชการจังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงาน     
ที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันด าเนินการจัดท าแผนการพัฒนาระบบไฟฟ้าในเมืองใหญ่ในพ้ืนที่ด าเนินการ 4 เมืองให้ชัดเจน 
(เทศบาลนครเชียงใหม่ เทศบาลนครราชสีมา เมืองพัทยา และเทศบาลนครหาดใหญ่) ตามมติคณะรัฐมนตรี       
เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2560 
  (4) ส าหรับจังหวัดอ่ืน ๆ ให้คณะกรรมการโครงสร้างพ้ืนฐานดิจิทัลได้ตรวจสอบประสานงาน
พ้ืนที่ที่มีความพร้อม เพ่ือจัดท าแผนการด าเนินการและน าเสนอคณะกรรมการดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติพิจารณาต่อไป 
   ตามพระราชบัญญัติการพัฒนาดิจิทัลเ พ่ือเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ประกาศ            
ในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2560 มาตรา 7 บัญญัติให้มีคณะกรรมการดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจ     
และสังคมแห่งชาติ มีหน้าที่จัดท านโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม     
โดยเสนอแนะต่อคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการด าเนินงานตามนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัล   
เพ่ือเศรษฐกิจและสังคม และมาตรา 13 แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว บัญญัติให้มีคณะกรรมการโครงสร้างพ้ืนฐาน
ดิจิทัล มีอ านาจหน้าที่จัดท า เสนอแนะ และติดตามการด าเนินการตามนโยบายและแผนระดับชาติ อ่ืน                 
ที่คณะกรรมการก าหนด ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

  โครงการ : ปรับภูมิทัศน์พัฒนาระบบสายส่งไฟฟ้า ทางหลวงหมายเลข 3 ปลอดสายไฟ      
(UNDER GROUND CABLE) 

     ขั้นตอนการด าเนินการน าระบบสายส่งไฟฟ้าลงดิน อยู่ระหว่างข้ันตอนน าเสนอผู้บริหารระดับสูง 
เพ่ือท าการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

     1. ส ารวจวางแผนและออกแบบรวมถึงส ารวจผลกระทบในเส้นทางที่จะต้องวางระบบสายส่ง 
ตั้งแต่แยก PMY ถึง แยกโรงพยาบาลระยอง 

     2. ส ารวจการวางท่อร้อยสายสื่อสาร เพ่ือจัดท าให้ระบบสายสื่อสารลงสู่ใต้ดินในคราวเดียวกัน
ทั้งนี้จะน าส่งหนังสือเพ่ือแจ้งการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 เพ่ือน าเสนอต่อผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคต่อไป 
ภายในสิ้นเดือนกันยายน 2561 นี้ 

  ความคิดเห็นจากคณะกรรมการฯ 

  ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง : อยากให้รับฟังความคิดเห็นจากคนที่เกี่ยวข้องในจังหวัดระยองก่อน 
ถึงแม้จังหวัดระยองไม่ได้อยู่ในเป้าหมาย 4 มหานคร ตามนโยบายของรัฐบาลเร่งด่วนจะท า อยากฝากว่าจังหวัด
ระยองมีพ้ืนที่เศรษฐกิจที่ส าคัญอยู่ตรงไหน และควรจะท า เพราะว่าไม่ได้ใช้ระยะเวลาสั้น ๆ เพราะการด าเนินการใช้
ระยะเวลานาน และความร่วมมือจากทุกฝ่าย เช่น เทศบาล ประชาชนที่อยู่ตลอดแนว เพราะฉะนั้นต้องรับฟัง     
ความคิดเห็นคนรอบข้างว่าควรเป็นพื้นที่บริเวณไหน  

  ผู้แทนส านักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดระยอง : อยากให้จัดท าเป็น master plan 
และควรศึกษาหลาย ๆ เส้นทาง ว่าเส้นทางไหนบ้างมีความเหมาะสม ทั้งตัวโครงการสร้างถนนสายใหม่ หรือสาย
หลัก ๆ ที่มีอยู่เดิมแล้ว บางเส้นทางมีข้อจ ากัดหรือไม่ เส้นทางไหนควรด าเนินการก่อน   

  ผู้แทนหอการค้าจังหวัดระยอง : ควรจ้างบริษัทที่ปรึกษามาส ารวจ เพ่ือให้เป็นรูปธรรม      
หรือควรด าเนินการก่อสร้างท่อบล็อกระบายน้ า ที่อยู่ตามทางด่วน ในอนาคตไม่ต้องขุดและไม่ต้องถม เหมือนทางด่วน    
ที่น ามาต่อเชื่อมกัน ซึ่งสามารถร้อยสายท่อประปา ร้อยสายไฟฟ้า ร้อยสายโทรศัพท์ได ้
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  นายมนตรี ชนะชัยวิบูลวัฒน์ : จังหวัดระยองจ าเป็นต้องมี Master Plan วางสายพลังงาน 
สายไฟฟ้า สายโทรคมนาคม ลงใต้ดินทั้งในระดับจังหวัด และระดับอ าเภอ ถนนเส้นใหม่ที่จะด าเนินการก่อสร้าง  
ควรที่จะด าเนินการน าสายไฟลงใต้ดินทั้งหมด 

  นายวีระพล พวงพิทยาวุฒ ิ: การจัดท าบล็อกร้อยสาย หน่วยงานที่น าสายมาร้อยให้รับผิดชอบ
ค่าใช้จ่ายไปด้วย และเมื่อถนนเส้นใดอยู่ระหว่างการก่อสร้าง ควรด าเนินการวางบล็อกร้อยสายด้วยเลย เพ่ือจะได้      
ไม่ต้องมีการด าเนินการซ้ า 

  นายมนตรี ชนะชัยวิบูลวัฒน์ : อยากให้น าเสนอ Road Map โดยเร็ว ควรก าหนดพ้ืนที่         
ที่จะเป็น Smart City พ้ืนที่ที่คิดว่ามีประสิทธิภาพสูง หรืออาจจะเป็นพ้ืนที่ที่ต่อเนื่อง โดยก าหนดสาขาเป้าหมาย  
ของค าว่า Smart ของจังหวัดระยอง จะเน้นด้านการท่องเที่ยว ด้านการเกษตร ด้านสิ่งแวดล้อม หรือด้านการอ่ืน ๆ 

  มติที่ประชุมฯ : 1. รับทราบตามทีผู่้แทนส านักงานสถิติจังหวัดระยอง เสนอ  
       2. มอบหมายการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดระยอง ด าเนินการน าระบบสายส่ง
ไฟฟ้าลงดิน โดยเริ่มด าเนินการตั้งแต่โรงงาน IRPC จนถึงแยกขนส่ง  
       3. ก าหนดกรอบให้จังหวัดระยองเป็น Smart City โดยเริ่มจาก Smart Mobility ก่อน
และมอบหมายให้ฝ่ายเลขาฯ ไปพิจารณาประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

 
ระเบียบวาระท่ี  5  เรื่อง อ่ืนๆ 

   ฝ่ายเลขานุการฯ 
   เนื่องจากจังหวัดระยอง ให้ความส าคัญกับการด าเนินงานของเมืองอัจฉริยะ Smart City       
จึงมีค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนระยองเมืองอัจฉริยะ (Rayong Smart City) เพ่ือขับเคลื่อนการพัฒนาเมือง      
ซึ่งเป็นการน าเทคโนโลยีมาปรับใช้ โดยคณะกรรมการขับเคลื่อนระยองเมืองอัจฉริยะ (Rayong Smart City) จะเป็น
กรรมการหลักในการด าเนินการติดตาม และด าเนินการต่าง ๆ ในการประชุมฯ ให้หัวหน้าส่วนราชการ/หน่วยงาน 
เข้าร่วมการประชุมฯ ด้วยตนเอง ทุกครั้ง  

  มติที่ประชุมฯ : เห็นชอบในหลักการฯ 
 

  เลิกประชุมเวลา 16.00 น. 
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