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รายงานการประชุม 
คณะกรรมการขับเคลื่อนระยองเมืองอัจฉริยะ (Rayong.Smart.City) ครั้งที่ 1/2561 

วันที ่6 มิถุนายน 2561 เวลา 09.30 น. 
ณ  ห้องศรีสมุทโภคไชย ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดระยอง 

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

 
กรรมการฯ ผู้เข้าประชุมฯ 
  1. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง       ประธานฯ 
 2. นายมนตรี ชนะชัยวิบูลวัฒน์ ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง        .รองประธานฯ 
  3. พ.ต.อ.เชาว์ศิริ บุญศิริโยธิน แทน ผู้บังคับการต ารวจภูธรจังหวัดระยอง 
  4. ว่าที่ร้อยเอก ธีรพงศ์ ครุธดิลกานันท์ โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดระยอง 
  5. นางสาวจตุพร ขันนอก  แทนศึกษาธิการจังหวัดระยอง 
  6. นางเปรมวดีย์ ผดุงศรี  แทน ท้องถิ่นจังหวัดระยอง 
  7. นายวุฒิชัย ตั้งพาณิชย์  แทน พลังงานจังหวัดระยอง 
  8. นายวิวัฒน์ชัย หนูทอง  แทน เกษตรและสหกรณจ์ังหวัดระยอง 
  9. นางสาวหทัยรัตน์ วิสุทธิแพทย์ แทน สถิติจังหวัดระยอง 
10. นางสาวทิพย์อาภา ยลธรรม์ธรรม ผู้อ านวยการส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดระยอง 
11. นางสาววรนุช เทียนด า แทน อุตสาหกรรมจังหวัดระยอง  
12. นายธนทร ศรีนาค  หัวหน้าส านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดระยอง 
13. นางสาวภัศกมล รูปแก้ว แทน ประชาสัมพันธ์จังหวัดระยอง 
14. นางสาวสุจีรา พงษ์พิทักษ์ แทน ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดระยอง  
15. นายฉัตรนุชัย สมบัติศรี แทน นายกเทศมนตรีนครระยอง 
16. นายบุญนาค หอมสุวรรณ แทน นายกเทศมนตรีเมืองมาบตาพุด 
17. นายนพพร ป้อมสวัสดิ์  แทน นายกเทศมนตรีเมืองบ้านฉาง 
18. นายอนุศักดิ์ นิจรัญ  แทน นายกเทศมนตรีต าบลบ้านฉาง 
19. นายกฤษณะ ข าคง  ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดระยอง 
20. นายศักดิทร เชื้อแพ่ง  แทน ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาระยอง 
21. นายวีรวัชร์ ฐีติวุฒิเสถียร แทน ประธานหอการค้าจังหวัดระยอง 
22. นายทวีวัช เอี่ยมสุวรรณ์ แทน ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง 
23. ดร.ภาสกร ประถมบุตร แทน ผู้อ านวยการส านักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (DEPA) 
24. ว่าที่ร้อยตรี สมเกียรติ สมค า แทน ผู้อ านวยการส านักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ 
      (องค์การมหาชน) (Gistda) 
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25. นายพัฒนา ณ สงขลา  แทน บริษัท กสท โทรคมนาคม จ ากัด (มหาชน) (CAT) 
26. รศ.ดร.ทวีศักดิ์ เทพพิทักษ์ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ คณะโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
27. ผศ.ดร.พงษ์ศักดิ์  กีรติวินทกร           ผู้อ านวยการสถาบันสหกิจศึกษา และพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์ไทย - เยอรมัน 
     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า พระนครเหนือ 
28. ผศ.ดร.ณพงศ์ นพเกตุ  คณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) 
29. นายภูษิต ไชยฉ่ า  กรรมการผู้จัดการบริษัท ระยองพัฒนาเมือง จ ากัด 
30. นายสมเกียรติ พูลสุขเสริม   หัวหน้าส านักงานศูนย์ประสานงานการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ 
     ภาคตะวันออก จังหวัดระยอง                    เลขานุการฯ 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
1. ดร.ภาคภูมิ ศรีธิมากุล  บริษัท กสท โทรคมนาคม จ ากัด (มหาชน) (CAT) 
2. นายจักรินทร์ หินอ่อน  ผู้จัดการส านักงานบริการลูกค้า กสท ระยอง 
3. นายวิสุทธิ์ งามฉาย   ส านักงานบริการลูกค้า กสท มาบตาพุด   
4. นายต่อศิลป์ ต้นเจริญ  บริษัท กสท โทรคมนาคม จ ากัด (มหาชน) (CAT) 
5. ร.ต.ท.ภัคพงศ์ แสงมณี  ต ารวจภูธรจังหวัดระยอง 
6. นางสาวณภิชยา หอมกลิ่น มหาวิทยาลัยบูรพา 

   เจ้าหน้าที่ส านักงานจังหวัดระยอง ส านักงานบริการลูกค้า กสท ระยอง ส านักงานบริการลูกค้า 
กสท มาบตาพุด บริษัท กสท โทรคมนาคม จ ากัด (มหาชน) (CAT) ต ารวจภูธรจังหวัดระยอง มหาวิทยาลัยบูรพา 
 
เริ่มประชุมฯ เวลา 09.3๐ น. 

 เมื่อที่ประชุมฯ พร้อมแล้ว นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยองเป็นประธานฯ     
ในการประชุมฯ กล่าวเปิดการประชุมฯ และด าเนินการประชุมฯ ตามระเบียบวาระ 

  
ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่อง ประธานฯ แจ้งให้ท่ีประชุมฯ ทราบ 

   จังหวัดระยองมีนโยบายในการขับเคลื่อนการพัฒนาเมือง โดยน าเทคโนโลยีมาปรับใช้ ซึ่งจังหวัด
ระยอง เป็นพ้ืนที่ 1 ใน 3 จังหวัดในเขตการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic 
Corridor : EEC) ซึ่งเป็นเป้าหมายส าคัญของการพัฒนาเมืองในเขตระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก           
คือการเป็นเมืองอัจฉริยะ (Smart.City) ซึ่งขณะนี้หลายหน่วยงานได้มีแผนการ/โครงการที่จะด าเนินการในเรื่อง
ดังกล่าว ในพื้นที่จังหวัดระยอง 

   ในการนี้ การประชุมคณะกรรมการนโยบายการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก 
ครั้งที่ 3/2561 เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2561 ได้มีมติในเรื่องการขับเคลื่อนเมืองอัจฉริยะ (Smart City) ในพ้ืนที่   
3 จังหวัด คือ  
 1. รับทราบแนวทางพัฒนาเมืองใหม่อัจฉริยะน่าอยู่ และแผนการพัฒนาเมืองใหม่อัจฉริยะ
ตัวอย่างในพ้ืนที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก  



   
รายงานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนระยองเมืองอัจฉริยะ (Rayong.Smart.City) ครั้งที่ 1/2561                                                  หน้า 3 
 

 

 

 2. มอบให้ สกรศ. ศึกษาเพ่ิมเติมเกี่ยวกับเกณฑ์มาตรฐานความเป็นเมืองใหม่อัจฉริยะน่าอยู่ 
และแนวทางการด าเนินการ.ส าหรับการพัฒนาเมืองใหม่อัจฉริยะน่าอยู่.ที่มีลักษณะของเมืองอัจฉริยะครบ 6 องค์ประกอบ  
ในพ้ืนที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก แล้วน ามาเสนอต่อคณะกรรมการนโยบายอีกครั้ง  
 3. ให้ ดร.กอบศักดิ ์ภูตระกูล รัฐมนตรีประจ าส านักนายกรัฐมนตรี ดูแลการพัฒนาและปรับปรุง
กฎหมายพิเศษท่ีใช้กับการพัฒนาเมืองใหม่อัจฉริยะอย่างเป็นระบบ  
 4. พิจารณาสิทธิประโยชน์เพ่ือพัฒนาเมืองอัจฉริยะที่ชัดเจน ทั้งการพัฒนาในพ้ืนที่เมืองอัจฉริยะเดิม
และพ้ืนที่ใหม ่เพ่ือดึงดูดภาคเอกชนให้ลงทุนพัฒนาเมืองอัจฉริยะโดยเร็ว 

   เพ่ือเป็นการขับเคลื่อนการด าเนินการดังกล่าว จังหวัดระยองจึงมีค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
ขับเคลื่อนระยองเมืองอัจฉริยะ (Rayong Smart City) ส าหรับการประชุมในวันนี้ ได้เชิญคณะกรรมการฯ          
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มาร่วมประชุม รับฟังการน าเสนอแผนงาน/โครงการเมืองอัจฉริยะ.(Smart.City).ที่มีแผน
ด าเนินการในพ้ืนที่จังหวัดระยอง เพ่ือเป็นแนวทางในการขับเคลื่อน หรือแจ้งผู้เกี่ยวข้องต่อไป 

  มติที่ประชุมฯ : รับทราบตามท่ีประธานฯ แจ้งให้ทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี  2  เรื่อง เพื่อทราบ 

  2.1 แนะน าคณะกรรมการขับเคลื่อนระยองเมืองอัจฉริยะ (Rayong Smart City) ที่เป็นผู้แทน
จากส่วนกลาง มหาวิทยาลัยในพื้นที่ และผู้ทรงคุณวุฒิ 

      หัวหน้าส านักงานศูนย์ประสานงานบริหารการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิ เศษ               
ภาคตะวันออก จังหวัดระยอง เลขานุการฯ.รายงานว่า จังหวัดระยองได้มีค าสั่งจังหวัดระยองที่ 4312/2561     
ลงวันที่ 25 เมษายน 2561 แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนระยองเมืองอัจฉริยะ (Rayong Smart City) โดยมี
องค์ประกอบทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ผู้แทนจากมหาวิทยาลัยในพ้ืนที่ หน่วยงานจากส่วนกลาง และแนะน ากรรมการ    
ที่เป็นผู้แทนจากส่วนกลาง มหาวิทยาลัยในพื้นที่ และผู้ทรงคุณวุฒิ  
   1. ดร. ภาสกร ประถมบุตร 
     ผู้แทนผู้อ านวยการส านักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (DEPA)  
      2. ว่าที่ร้อยตรี สมเกียรติ สมค า  
    ผู้แทนผู้อ านวยการส านักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ  
     (องค์การมหาชน) (GISTDA)    
   3. นายพัฒนา ณ สงขลา 
    ผู้แทนบริษัท กสท โทรคมนาคม จ ากัด (มหาชน) (CAT)  
   4. รศ.ดร.ทวีศักดิ์ เทพพิทักษ์   
      รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ คณะโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา  
     5. ผศ.ดร.พงษ์ศักดิ์  กีรติวินทกร   
      ผู้อ านวยการสถาบันสหกิจศึกษา และพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์ไทย - เยอรมัน 
      มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า พระนครเหนือ  
     6. ผศ.ดร.ณพงศ์ นพเกต ุ  
          คณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) 

http://ดร.ภาสกร/
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     7. นายภูษิต ไชยฉ่ า   
             กรรมการผู้จัดการบริษัท ระยองพัฒนาเมือง จ ากัด  
     8. คุณวีระพล พวงพิทยาวุฒิ  
      ที่ปรึกษาสภาอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง 

  มติที่ประชุมฯ : รับทราบตามที่หัวหน้าส านักงานศูนย์ประสานงานบริหารการพัฒนาระเบียง
เศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก จังหวัดระยอง เลขานุการฯ แจ้งให้ทราบ 
 
  2.2 น าเสนอแผนงาน/โครงการเมืองอัจฉริยะ (Smart City) ตามแนวทาง EEC 
     

   ผู้แทนส านักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (DEPA) แจ้งว่ารัฐบาลปัจจุบันให้ความส าคัญ   
กับการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ และถือเป็นวาระแห่งชาติที่ต้องด าเนินการเร่งด่วนโดยนายกรัฐมนตรี ได้แต่งตั้ง
คณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองอัจฉริยะและมีการประชุมคณะกรรมการฯครั้งที่  1/ 2561 ในวันที่ 31 
มกราคม 2561 
   ในการประชุมครั้งนี้คณะกรรมการฯได้มอบหมายให้เลขานุการคณะกรรมการขับเคลื่อน
การพัฒนาเมืองอัจฉริยะอันประกอบด้วย กระทรวงคมนาคมกระทรวงพลังงาน และกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจ
และสังคมจัดท าแผนแม่บทระยะยาว 5, 10, 15 และ20 ปี เพ่ือเป็นแผนยุทธศาสตร์ในการขับเคลื่อนการพัฒนา
เมืองอัจฉริยะในอนาคตให้สอดคล้องกับปัญหาความต้องการ และแนวทางในการน าเทคโนโลยีด้านดิจิทัล             
มาประยุกต์ใช้อย่างเหมาะสมกับบริบทของแต่ละพ้ืนที่ตามคุณลักษณะ และกรอบการด าเนินงานเดียวกัน          
ของประเทศต่อไปด าเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 90 วัน   
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 นิยามเมืองอัจฉริยะ(Smart City) 
  “เมืองที่ ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทันสมัยและชาญฉลาดเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพของการให้บริการและการบริหารจัดการเมืองลดค่าใช้จ่ายและการใช้ทรัพยากรโดยเน้นการมีส่วนร่วม
ของภาคธุรกิจและภาคประชาชนในการพัฒนาเมืองภายใต้แนวคิดการพัฒนาเมืองน่าอยู่ทันสมัยให้ประชาชนในเมือง
อยู่ดีมีสุขอย่างยั่งยืน” 

  การแบ่งกลุ่มเมืองอัจฉริยะ 
 CAT1 (Category 1) 
   การฟ้ืนฟูเมืองเดิมพัฒนาให้เป็นเมืองน่าอยู่อัจฉริยะที่ใช้เทคโนโลยีและโครงสร้างพ้ืนฐาน
คมนาคมขนส่งพลังงานและดิจิทัลในการปรับเปลี่ยนเพ่ิมเติมเมืองที่มีอยู่เดิมให้น่าอยู่ยิ่งขึ้นทั้งในมิติเศรษฐกิจและ
สังคมโดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านธรรมชาติสิ่งแวดล้อมวัฒนธรรมประเพณีอัตลักษณ์สุขภาพการศึกษารวมไปถึงความ
ปลอดภัยของประชาชน 
 CAT2 (Category 2) 
   การพัฒนาเมืองใหม่พัฒนาก่อสร้างพ้ืนที่เมืองขึ้นใหม่ทั้งหมดในเขตพ้ืนที่โดยพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานของเมืองสาธารณูปโภคท่ีอยู่อาศัยแหล่งงานพาณิชยกรรมพ้ืนที่พักผ่อนให้เป็นเมืองที่ทันสมัยระดับ
โลก     เป็นศูนย์กลางด้านการคมนาคมการค้าการลงทุนการวิจัยพัฒนาไปจนถึงการพัฒนานวัตกรรม 
   

  เป้าหมายการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ 
  ปี 2561 – 2561 เมืองอัจฉริยะ 7 จังหวัด 10 พื้นที่ 
  เมืองเก่า 
  1. กทม.; ศูนย์พหลฯ, ปทุมวัน 
  2. ภูเก็ต; เกาะภูเก็ต 
  3. เชียงใหม่; นิมมาน, มช. 
  4. ขอนแก่น; อ าเภอเมือง, มข. 
  5. ชลบุรี; แหลมฉบัง, อมตะนคร 
  6. ระยอง; อ าเภอเมือง 
  7. ฉะเชิงเทรา; แปดริ้ว 

      ปี 2562 – 2563 เมืองอัจฉริยะ 8 จังหวัด 15 พื้นที่ 
 เมืองใหม่ 
  1. ระยอง; เมืองการบินอู่ตะเภา 
  2. ระยอง; EECi 
  3. ชลบุรี; EECd 
  4. กทม. ปริมณฑล; เชียงรากน้อย 
  5. ชลบุรี-ระยอง; เมืองการเงิน 
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 ปี 2563 – 2565 เมืองอัจฉริยะ 30 จังหวัด/ พื้นที่ 
 จากการท าCity Challenge 
  • City Data Platform 
  • บริการโดยภาคเอกชนไม่น้อยกว่า 100 บริการ 
  • เมืองอัจฉริยะได้รับการยอมรับระดับโลก 3 เมือง 

  ยุทธศาสตร์เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองอัจฉริยะระดับชาต ิ 
 

 
 
  4 กลไกส าคัญในการขับเคลื่อนเมืองอัจฉริยะของประเทศไทย 
   1. เขตส่งเสริมเมืองอัจฉริยะ 
  พิจารณาเกณฑ์ในการเข้าสู่การพิจารณาเป็นเขตส่งเสริมเมืองอัจฉริยะ 
  ▪ สิทธิประโยชน์การลงทุน 
  ▪ สิทธิประโยชน์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
  ▪ สิทธิประโยชน์ด้านกฎหมายกฎระเบียบรวมถึงRegulatory Sandbox 
  ▪ กลไก/ มาตรการสนับสนุนทางการเงิน 

  2. แผนแม่บท 
   เพ่ือก าหนดแนวทางการการขับเคลื่อนเมืองอัจฉริยะของประเทศไทย 

  3. PMC บูรณาการ Smart City และคณะท างาน 4 ด้าน 
  เพ่ือขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองอัจฉริยะรายประเด็นและรายพ้ืนที่และแก้ไขอุปสรรค             
ด้านกฎหมายกฎระเบียบกติกาที่เก่ียวข้อง 

  4. คณะกรรมการ Smart City ระดับชาติ 
  เพ่ือก าหนดนโยบายก ากับดูแลการขับเคลื่อนติดตามประเมินผลและสนับสนุนการมี
ส่วนร่วมของภาคส่วนต่างๆ 
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  มาตรการส่งเสริมการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ 

  • นายกรัฐมนตรีมีข้อสั่งการให้ BOI เสนอมาตรการส่งเสริมการลงทุน Smart City 
  • คณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองอัจฉริยะได้ก าหนดพื้นที่เป้าหมาย 7 จังหวัด  
    (กทม. เชียงใหม่ ภูเก็ต ขอนแก่น ชลบุร ีระยอง และฉะเชิงเทรา) 
  • องค์ประกอบพื้นฐานของการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ 

 การเปิดส่งเสริม “กิจการพัฒนาพื้นที่เมืองอัจฉริยะ” มีเงื่อนไข และสิทธิประโยชน์ ดังนี้ 

  1. ต้องมีโครงสร้างพ้ืนฐานด้านการสื่อสาร 

  2. ต้องมีบริการระบบเมืองอัจฉริยะพ้ืนฐานทั้ง 6 ด้าน 
  3. ต้องมีระบบจัดเก็บและบริหารข้อมูล 
  4. ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการหรือหน่วยงานที่รับผิดชอบ 
  5. ต้องมีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในพ้ืนที่และต้องเสนอแผนการมีส่วนร่วม
ของประชาชนในพื้นท่ี เช่น การจ้างแรงงานในพ้ืนที ่การรับซื้อสินค้าหรือวัตถุดิบในพ้ืนที่ 
  6. ด าเนินการตามเป้าหมายการพัฒนาพ้ืนที่ที่ก าหนด 

 สิทธิประโยชน์  
  1. ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 8 ปี จากรายได้ค่าบริการระบบอัจฉริยะ (จ ากัดวงเงิน 
100% ของเงินลงทุน) พ้ืนที่ EEC + ลดหย่อน 50% 5 ปี 
  2. ยกเว้นอากรขาเข้าเครื่องจักร 
  3. สิทธิประโยชน์อื่นๆ ตามเกณฑ์ปกติ 

 ความคิดเห็นจากคณะกรรมการฯ  

 ผศ.ดร.ณพงศ์ นพเกตุ : ถ้าจะท า Model ที่จังหวัดระยอง จะต้องเข้าไปประสานที่กรรมการ
กลาง เพ่ือด าเนินการศึกษา ซึ่งจะดูในเรื่องของกฎหมาย มาตรฐานต่างๆ รัฐบาลจะดูในด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน    
ส่วนเอกชนจะเข้ามาเพ่ือสร้างเมือง เพ่ือต่อยอดด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  

 นายภูษิต ไชยฉ่ า : ขณะนี้ได้มีส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) และนิด้า เข้ามามี
ส่วนร่วมกับบริษัทระยองพัฒนาเมือง จะมีทีมงานจัดสร้าง Data center ให้กับเมือง ในส่วนนี้ถ้าหากเกิดขึ้นได้      
ซึ่งจะสามารถสอดคล้องกับทางนิด้า และส านักงานจังหวัดระยองได้ย่างไร 

 ดร.ภาสกร ประถมบุตร : จังหวัดระยองต้องมีแผนแม่บท ซึ่งในสิ่งที่ สกว. ด าเนินการท า    
สกว. จะไม่ทราบว่าจังหวัดระยองต้องการอะไร จะมีผู้ประกอบการดูแลในเรื่องนี้ ซึ่งจะเป็นบริษัทระยองพัฒนาเมือง  
ที่อาจจะสามารถด าเนินการได้ หรือเชิญกลุ่ม YEC หรือหอการค้า สภาอุตสาหกรรมในจังหวัดเข้ามาร่วมด้วย 

 ผศ.ดร.ณพงศ์ นพเกตุ : Master plan ยึดรูปแบบของ EEC ที่มีลักษณะ 6 มิติ หรือยึดใน
รูปแบบของ BOi ซึ่งมีลักษณะ 6 มิติ เช่นกัน แต่จะแตกต่างกับ Master plan ของ EEC เล็กน้อย 

 ผศ.ดร.ณพงศ์ นพเกตุ : Master plan ยึดรูปแบบของ BOi ซึ่งยึดในรูปแบบของท่านประจิน จั่นตอง 
  



   
รายงานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนระยองเมืองอัจฉริยะ (Rayong.Smart.City) ครั้งที่ 1/2561                                                  หน้า 8 
 

 

 

  มติที่ประชุมฯ :  รับทราบตามที่ผู้ แทนส านักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล  น าเสนอ              
และให้ฝ่ายเลขาฯ น าข้อคิดเห็นของคณะกรรมการฯ ไปพิจารณาด าเนินการต่อไป 

  2.3 น าเสนอโครงการน าร่องนวัตกรรม การพัฒนา เมืองอัจฉริยะ (Smart City) จังหวัดระยอง 

   ผู้แทน บริษัท กสท โทรคมนาคม จ ากัด (มหาชน) (CAT) แจ้งว่าตามที่รัฐบาลได้ก าหนด
โมเดลพัฒนาเศรษฐกิจ Thailand 4.0 ที่มุ่งมั่นและต้องการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจไปสู่  Value - Base 
Economy” หรือ เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม โดยมีแนวคิดปรับเปลี่ยนจากการผลิตสินค้าโภคภัณฑ์      
ไปสู่สินค้าเชิง นวัตกรรม และปรับเปลี่ยนการขับเคลื่อนประเทศด้วยภาคอุตสาหกรรมไปสู่การขับเคลื่อนด้วย
เทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรมเพ่ือวางรากฐานพัฒนาประเทศให้ มั่นคง และยืนยัน ตามวิสัยทัศน์
รัฐบาล โดยมีการผลักดันปฏิรูปโครงสร้างเศรษฐกิจ การวิจัย และพัฒนา และการศึกษาไปพร้อมกัน สร้างความ
ร่วมมือผลึกก าลังของทุกภาคส่วนภายใต้แนวคิด ประชารัฐ และร่วมกับเครือข่ายพันธมิตรทางธุรกิจเพ่ือการวิจัย
พัฒนา การพัฒนาทรัพยากรบุคคลทั้งในประเทศ และระดับโลกเพ่ือน าไปสู่การพัฒนาวิทยาการ ความคิดสร้างสรรค์ 
นวัตกรรม วิทยาศาสตร์  

   บริษัท กสท โทรคมนาคม จ ากัด (มหาชน) ได้น าเสนอโครงการนวัตกรรมการพัฒนาเมือง
อัจฉริยะ Smart City เพ่ือสร้างความได้เปรียบในการเชิงการแข่งขันบนเวทีโลก ในหัวข้อน าเสนอ ดังนี้ 
    1. แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของโลก 
    2. แนวคิดการบริหารจัดการเมือง (City Management) 
    3. การสร้าง “ความได้เปรียบในเชิงการแข่งขัน” ของจังหวัดระยอง 
    4. นวัตกรรมการพัฒนา “จังหวัดระยอง” สู่การแข่งขันบนเวทีโลก 
    5. แผนการด าเนินงาน 
    6. สรุปการบรรยาย  

   “กสท” เข้าสนับสนุน “โครงการ Smart Province” 
 Thailand 1.0 … เกษตร 
 Thailand 2.0 … อุตสาหกรรมเบา 
 Thailand 3.0 … อุตสาหกรรมหนัก 
    Thailand 4.0 … นวัตกรรมเทคโนโลยี 
   องค์ประกอบหลัก ของ การพัฒนา Smart Province 
    1. เงินทุน 2. เทคโนโลยี 3. คน และปัจจยัหลัก ของการพัฒนา Smart Province คือ คน 

   แนวคิดการพัฒนา “ระยอง 2020” 
 1. Smart People 
 2. Smarter City 
 3. Smartest Country 

 เป้าหมายการบริหารจัดการ จังหวัด 
 เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิต (Quality of Life) ของ "ผู้อยู่อาศัย" ในจังหวัดระยอง 
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 แนวคิดการพัฒนา “จังหวัดระยอง” 
 ระยองก าหนดทิศทางให้สอดคล้องกับ “จุดยืนประเทศไทย” บนเวทีโลก 
 แนวคิดที ่1 : ระยอง จะเป็น “ครัวอาหารไร้สารพิษของโลก” มุ่งสู่การเกษตรที่มีผล 
ตอบแทนสูง เช่น เกษตร เพ่ือยารักษาโรค, ผลิตสินค้าเกษตรไร้สารพิษ, สินค้าเกษตรนอกฤดูกาล และสินค้าเกษตร
ต่างถ่ิน 
 แนวคิดที่ 2 : ระยอง คือ “ศูนย์กลางการค้าใหม่” สู่ “ลูกค้า 3,400 ล้านคน” ในระดับ
ภูมิภาค 
 แนวคิดที่ 3 : ระยองจะเป็นหนึ่งในแหล่งท่องเที่ยวที่น่าอยู่ อันดับต้น  ๆที่“นักท่องเที่ยว ทั่วโลก” 
อยากมามากที่สุด 
   ทิศทางการพัฒนา “ระยอง 2020” 
   เตรียมความพร้อม : การพัฒนา “คน” (การศึกษา)  
 • ภารกิจ 1 : การพัฒนา “การท่องเที่ยว” 
 • ภารกิจ 2 : การพัฒนา “สินค้าท้องถิ่น” 
    • ภารกิจ 3 : การพัฒนา “การเกษตร” และ “การผลิตและแปรรูป” 

   แผนการด าเนินงาน 
 ระยะที่ 1 : การวาง “เทคโนโลยีพ้ืนฐาน” เพ่ือ เชื่อมต่อ “ผู้อยู่อาศัย” แบบตัวต่อตัว 
 ระยะที่ 2 : การเตรียม “คน (Human Development)” 
 ระยะที่ 3 : การพัฒนา “การท่องเที่ยวจังหวัด” (Smart Tourism) 
 ระยะที่ 4 : การส่งเสริม การตลาด “สินค้าท้องถิ่น” (Smart Business) 
 ระยะที่ 5 : การสนับสนุน “การเกษตร และ การผลิตอาหาร” (Smart Agriculture) 

CAT Telecom นวัตกรรม การพัฒนา จังหวัดอัจฉริยะ “ระยอง 2020” 
 การเตรียมการก่อนการพัฒนา “จังหวัดอัจฉริยะ” เชื่อมต่อ ประชาชน 711,236 คน
 การพัฒนา “ประชาชน” (Human Development) 
 Life Long Learning : การเรียนรู้ตลอดชีวิต (Life Long Learning) 
 Knowledge Center : การค้นหาความสามารถตนเอง (Talent) 
    CAT Techno Farm : สร้าง “ผู้ประกอบการรายใหม่” (Startup) 

 ความคิดเห็นจากคณะกรรมการฯ 

 ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง : จังหวัดระยองพยายามคิดหาทางออก สิ่งที่คิดไว้ถ้ายังท าไม่ได้     
ก็ต้องหาคนที่ท าได้มาช่วย 

 ผศ.ดร.ณพงศ์ นพเกต ุ: 1. ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับจากการท า Work shop คืออะไร 
       2. หลังจากนั้นจะท าอย่างไรตอ่ไป  

 ดร.ภาคภูมิ ศรีธิมากุล : ผลลัพธ์ที่ได้จากการ Work Shop ทาง Cat จะวิเคราะห์หาจุดเด่น 
และน าจุดเด่นที่ได้มาน าไปขาย ซึ่งจะเป็นจุดเด่นด้านการท่องเที่ยว สิ้นค้าและบริการทางการเกษตร โดยจะ
วิเคราะห์จากแนวคิดปัญหาจากทุกๆคน ปัญหาด้านการท่องเที่ยว ปัญหาด้านการเกษตร และปัญหาในท้องถิ่น     
เพ่ือจะได้ข้อเสนอแนะจากที่ประชุม จากมุมมองแต่ละบุคคลมาช่วย และมีด าเนินการ ดังนี้  
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 1. ลงภาคสนามคุยกับประชาชนในท้องถิ่น  
 2. ดึงข้อมูลจาก Facebook  
 3. ข้อมูลจากจังหวัดที่เคยท ามาแล้ว  
 4. ข้อมูลจากผู้เชี่ยวชาญในแต่ละด้าน 
 และน าข้อมูลทั้งหมดมารวมกัน และจะรู้ว่าจังหวัดระยอง ในปี 2020 จะเป็นไปในทิศทางไหน 

 ผศ.ดร.ณพงศ์ นพเกตุ : ผลลัพธ์ที่ออกมา ก็จะเป็น Master Plan และจะสอดคล้องกับ 6 
ลักษณะของ Boi หรือกรรมการ Smart City ชาติ หรือไม่ 

 ดร.ภาคภูมิ ศรีธิมากุล : หลังจากที่มีการวิเคราะห์ข้อมูลแล้ว อาจจะใช้ Master Plan ทั้ง 6 
มิติ เป็นเครื่องมือเข้ามาช่วย เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 

 ดร.ภาสกร ประถมบุตร : จะสามารถใช้ Smart Componance ในด้านของข้อมูล และ 
สามารถใช้ Smart Economy ของด้านการท่องเทียว ซึ่งจะอยู่ในลักษณะ 6 มิติ 

 ผู้อ านวยการส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดระยอง : เคยเข้าร่วมการ
ท า Focus Group การถอดรหัส 4DNA ของจังหวัด ซึ่งในแต่ละพ้ืนที่ได้มีการถอดรหัส หาอัตลักษณ์ ของแต่ละพ้ืนที่
ได้ชัดเจน และได้มีการวิเคราะห์จุดอ่อนจุดแข็งของแต่ละพ้ืนที่ไว้แล้ว และน่าจะสามารถส่งข้อมูลให้กับบริษัท กสท 
โทรคมนาคม จ ากัด (มหาชน) (CAT) ได ้

 หัวหน้าส านักงานศูนย์ประสานงานการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ ภาคตะวันออก 
จังหวัดระยอง : จังหวัดระยองได้มีการถอดรหัส 4DNA ไว้ในแต่ละอ าเภอ ของจังหวัดระยอง โดยมีกลุ่ม YEC      
เข้ามาช่วย และข้อมูลในการถอดรหัสน่าจะน าไปเป็นประโยชน์ หรือต่อยอดได้ และถ้ามีการใช้สมาร์ทโฟน 
กลุ่มเป้าหมายน่าจะมีปริมาณเพ่ิมมากข้ึน และจะท าให้ข้อมูลเกิดความสมบูรณ์มากยิ่งข้ึน 

 ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง : 4DNA ซึ่งเป็นข้อมูลในลักษณะเชิงพ้ืนที่ ให้ฝ่ายเลขาฯ ส่งข้อมูล
ให้ Cat และในส่วนของการนัดหมาย ให้ Cat ก าหนดวันว่าช่วงไหนถึงจะเหมาะสม 

 ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง (นายมนตรี ชนะชัยวิบูลวัฒน์) : อยากให้ 
ทาง Cat ดร.ภาคภูมิ และคุณพัฒนา มาเป็นหุ้นส่วนกับจังหวัดระยอง ซึ่งจังหวัดระยองมีความพร้อม ในเรื่องของ
ข้อมูล 4DNA ข้อมูลพร้อมจะส่งให้ Cat และมีความพร้อมในเครื่องมือ ระบบ และอยากจะให้สร้างคนให้มาบริหาร
ศูนย์ Smart City ให้ต่อเนื่อง 

 นายฉัตรนุชัย สมบัติศรี : Cat ได้เคยมาน าเสนอโครงการนี้ให้เทศบาลนครระยอง 2 ครั้งแล้ว 
และได้มีการท า Woke shop แล้วบ้าง ยินดีและเห็นด้วย ถ้าทางจังหวัดด าเนินโครงการในลักษณะนี้ ซึ่งเรื่องคน 
เป็นเรื่องที่ส าคัญท่ีสุด และควรเริ่มต้นที่เรื่องของเศรษฐกิจก่อน เพราะว่าถ้าเป็นเรื่องอ่ืนประชาชนจะจับต้องไม่ค่อย
ได้ และถ้ามีการปล่อยแอบปริเคชั่น ระยอง connect จะไม่มีคนดาวน์โหลด ควรมีการประชาสัมพันธ์                
และจังหวัดภูเก็ต เป็นจังหวัดที่ท า Smart City และท่ัวทั้งจังหวัดภูเก็ตได้ปล่อย free Wifi ซึ่งจังหวัดระยองน่าจะท า 
free Wifi บ้าง โดยขอรับการสนับสนุนจาก Depa และอาจจะเชื่อมต่อกับกล้องวงจรปิดในจังหวัดระยอง 

 ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง (นายมนตรี ชนะชัยวิบูลวัฒน์) : ควรมี
แนวทาง หรือก าหนดพ้ืนที่เฉพาะ เพ่ือน าร่องแล้วค่อยขยายผล เพราะถ้าท าในพ้ืนที่ใหญ่เลย อาจจะไม่ครอบคลุม 



   
รายงานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนระยองเมืองอัจฉริยะ (Rayong.Smart.City) ครั้งที่ 1/2561                                                  หน้า 11 
 

 

 

เรื่องการประเมินผลการด าเนินการในพ้ืนที่ใหญ่มักจะใช้เวลามากกว่า อาจจะเริ่มก าหนดเป็นแต่ละอ าเภอ โดยใช้
ฐานของ 4DNA ตามท่ีผู้อ านวยการส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดระยอง เสนอ 

 ดร.ภาสกร ประถมบุตร : เรื่อง free wifi ก็อาจจะเป็นไปได้ เพราะจะมีค่ายมือถือจะมาวาง 
free Wifi ให้อยู่แล้วซึ่งท าเป็นแบบเขาสู้ระบบครั้งเดียว ใช้ได้กับทุกจังหวัด 

 ผศ.ดร.พงษ์ศักดิ์  กีรติวินทกร : มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ได้ท าโครงการ 
Smart City เป็นลักษณะ Data Instruction ซึ่งเป็นเสาสัญญาณ ติดตั้ง Wifi เข้ากับกล้อง CCTV และเชื่อมต่อกับ
ระบบวิเคราะห์ และไดติ้ดต้ังไฟแสงสว่างส่องถนนด้วย ในพ้ืนที่ 100 ไร่ ซึ่งมีเสาไฟจ านวน 10 ต้น โดยจะสามารถ
ควบคุมการท างานในพ้ืนที่ได้   

 โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดระยอง : จังหวัดระยองมีพ้ืนที่เมืองใหม่อยู่ 2 พ้ืนที่ คือ อ าเภอ
เมืองระยอง และอ าเภอบ้านฉาง เพ่ือรองรับสนามบินอู่ตะเภา แต่ยังไม่ได้ระบุสถานที่แน่ชัด และขณะนี้อ าเภอ     
บ้านฉางได้มีการขับเคลื่อนแล้ว มีการศึกษาที่จะท า Smart City โดยระบุประเด็นที่จะพัฒนาในแต่ละด้าน ในแต่ละ
พ้ืนที่ และก าหนดขอบเขตที่ชัดเจน มี Model ขณะนี้ก าลังรวบรวมเจ้าของที่ดินที่จะเข้ามาร่วมมือกัน โดยใช้ในการ
จัดรูปที่ดิน ที่จะพัฒนาบริเวณดังกล่าวขึ้นมา โดยส านักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดระยองจะเป็นที่ปรึกษาใน
ส่วนนี้ให้ และเมืองนวัตกรรมการบินจะมี Smart City เข้าไปอยู่ด้วย และเมืองเก่า ของส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่ได้รับงบประมาณ 5 ล้านบาท จะต้องมีการพัฒนาในย่านเมืองเก่า น ากรอบ
การพัฒนา Smart City เข้ามาร่วมด้วยเช่นกัน ตอนนี้อยู่ในขั้นตอนยกร่าง TOR  

  มติที่ประชุมฯ : รับทราบตามที่ผู้แทนบริษัท กสท โทรคมนาคม จ ากัด (มหาชน) (CAT) น าเสนอ      
และให้บริษัท กสท โทรคมนาคม จ ากัด (มหาชน) (CAT) นัดหมายวันเพ ื่อน าเสนอโครงการอีกครั้ง 

 

ระเบียบวาระท่ี  3 เรื่อง  เพื่อพิจารณา/หารือ 
  ข้อเสนอจากคณะกรรมการขับเคลื่อนระยองเมืองอัจฉริยะ (Rayong Smart City)             
  และผู้เกี่ยวข้องในการพัฒนาจังหวัดระยองให้เป็นเมืองอัจฉริยะ  

  ความคิดเห็นจากคณะกรรมการฯ 

  ผู้อ านวยการส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดระยอง : ให้มีการแต่งตั้ง
คณะท างานเพ่ิม เช่น ส านักงานวัฒนาธรรมจังหวัดระยอง และส านักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง 

  ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง (นายมนตรี ชนะชัยวิบูลวัฒน์) : ให้แต่งตั้ง
คณะกรรมการเพิ่มเติม ซึ่งต้องประกอบด้วยส่วนราชการ หน่วยงาน ภาคท้องถิ่น และภาคประชาชน 

  ดร.ภาสกร ประถมบุตร : เพ่ิมอ านาจหน้าที่ในค าสั่ง โดยให้มีคณะกรรมการย่อย เพ่ือช่วยกัน
ขับเคลื่อนระยองเมืองอัจฉริยะ  

  นายฉัตรนุชัย สมบัติศรี : ขอให้คณะกรรมการทุกท่านเข้าไลน์กลุ่ม Rayong Smart City    
เพ่ือสื่อสารและแลกเปลี่ยนข้อมูลกัน และอยากให้มีแผนแม่บท ซึ่งให้มีการบูรณาการและพัฒนาเมืองเก่าในจังหวัด
ระยอง โดยใช้แนวทางของ Smart city 
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  มติที่ประชุมฯ : รับทราบตามที่คณะกรรมการขับเคลื่อนระยองเมืองอัจฉริยะ (Rayong Smart City) เสนอ 
และมอบหมายให้ฝ่ายเลขาฯ น าข้อคิดเห็นจากคณะกรรมการฯไปพิจารณาด าเนินการ 

 
ระเบียบวาระท่ี  4  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 าเนินการต่างๆ ในการประชุมฯ ให้หัวหน้าส่วนราชการ/หน่วยงาน 
เข้าร่วมการประชุมฯ ด้วยตนเอง ทุกครั้ง  

  มติที่ประชุมฯ : เห็นชอบในหลักการฯ 
 

  เลิกประชุมเวลา 12.00 น. 
 
 
 

 

 
ลงชื่อ        ศิริพร สารลึก      ผู้บันทึกฯ  
         (นางสาวศิริพร  สารลึก ) 
      ผู้ช่วยนักวิชาการคอมพิวเตอร์   
        

ลงชื่อ      จีรวัสส์ เปรมดิษฐ์     ผู้ตรวจรายงานการประชุมฯ 
         (นายจีรวสัส์ เปรมดิษฐ)์ 
 นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 
 
  

 

  
 
 
 
 


