รายงานการประชุม
คณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจจังหวัดระยอง
(กรอ.จังหวัดระยอง) ครั้งที่ 3/2562 (ครั้งที่ 4 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562)
ในวันที่ 5 กันยายน 2562 เวลา 13.30 น.
ณ ห้องศรีสมุทโภคไชย ชัน้ 4 ศาลากลางจังหวัดระยอง
------------------------------------------------------------------

กรรมการฯ ผู้เข้าร่วมประชุม
1. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ
2. นายนพดล ตั้งทรงเจริญ
3. นายสุวิทย์ ชื่นปิยะวาจา
4. นางสุวรรณา โดตี้
5. นายยงยุทธ เจริญผล
6. นายฉัตรชัย ศรีเฉลา
7. นางสาวนรารัตน์ อนุรักษานุตร์
8. นางจินตนา รักสุจริตวงศ์
9. นางคนึงนิจ ทยายุทธ
10. นายพงษ์อนันต์ จันทร์ไพร
11. นางเสาวนีย์ แก๎วประดับ
12. นายกุมพล ชวนชม
13. นายปรัชญา สมะลาภา
14. นายชยุต ชัยตระกูลทอง
15. นางสาวเกตน์สิรี สมบูรณ์ศิลป์
16. นายภูมิพัฒน์ แก๎วมูล
17. นายสมเกียรติ พูลสุขเสริม
18. นายจีรวัสส์ เปรมดิษฐ์
19. นายบุญยืน เลาหะวิทยรัตน์

ผู๎วําราชการจังหวัดระยอง
ประธานที่ประชุมฯ
ประธานหอการค๎าจังหวัดระยอง
แทน ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง
แทน ประธานสภาอุตสาหกรรมทํองเที่ยวจังหวัดระยอง
แทน ประธานชมรมธนาคารจังหวัดระยอง
เกษตรและสหกรณ์จังหวัดระยอง
แทน พาณิชย์จังหวัดระยอง
คลังจังหวัดระยอง
แทน อุตสาหกรรมจังหวัดระยอง
ทํองเที่ยวและกีฬาจังหวัดระยอง
แทน ท๎องถิ่นจังหวัดระยอง
ประชาสัมพันธ์จังหวัดระยอง
ผู๎ทรงคุณวุฒิด๎านเศรษฐกิจ
นายกสมาคมธุรกิจทํองเที่ยวจังหวัดระยอง ที่ปรึกษา กรอ.จังหวัดระยอง
แทน ผู๎อานวยการสานักงานการทํองเที่ยวแหํงประเทศไทย สานักงานระยอง
แทน ประธานอาชีวศึกษาจังหวัดระยอง
หัวหน๎าสานักงานจังหวัดระยอง
กรรมการเลขานุการ
แทน ผู๎อานวยการกลุํมงานยุทธศาสตร์และข๎อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด
กรรมการและผู๎ชํวยเลขานุการ
เลขาธิการหอการค๎าจังหวัดระยอง
กรรมการและผู๎ชํวยเลขานุการ

กรรมการฯ ผู้ไม่ได้เข้าร่วมประชุม (ติดราชการ/ภารกิจสาคัญ)
1. นายยุทธพล องอาจอิทธิชัย
รองผู๎วําราชการจังหวัดระยอง
2. เลขาธิการชมรมธนาคารจังหวัดระยอง
3. นางอนุชิดา ชินศิรประภา
ที่ปรึกษา กรอ.จังหวัดระยอง
4. นายวราวุธ ปิ่นเงิน
ผู๎ทรงคุณวุฒิด๎านสังคม
5. นายไชยรัตน์ ไตรรัตนจรัสพร
ที่ปรึกษา กรอ.จังหวัดระยอง
รายงานการประชุม กรอ.จังหวัดระยอง ครั้งที่ 3/2562 (ครั้งที่ 4 ปีงบประมาณ พ.ศ.2562)
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6. นายวีระพล พวงพิทยาวุฒิ
ที่ปรึกษา กรอ.จังหวัดระยอง
7. เลขาธิการชมรมธนาคาร
8. เลขาธิการสภาอุตสาหกรรมทํองเที่ยวจังหวัดระยอง
ผู้เข้าร่วมประชุม/ชี้แจงที่ประชุม
1. นางภัทรชนันท์ ผํองผาด
ผู๎แทนที่ทาการปกครองจังหวัดระยอง
2. นายเสกสรร ทรัพย์เจริญ
ผู๎แทน โครงการชลประทานระยอง
3. วําที่ร๎อยตรีธีรพงศ์ ครุธดิลกานันท์ โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดระยอง
4. นายมนตรี ชนะชัยวิบูลวัฒน์
ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารสํวนจังหวัดระยอง
5. นางเบญจวรรณ พันธ์ธรรม
เจ๎าหน๎าที่สานักงานคลังจังหวัดระยอง
6. นายกร สุวรรณรัฐ
ผู๎จัดการสํวนสานักงาน บริษัท พีทีทีโกลบอล เคมีคอล จากัด (มหาชน)
7. เจ๎าหน๎าที่สานักงานคลังจังหวัดระยอง เจ๎าหน๎าที่สานักงานทํองเที่ยวและกีฬาจังหวัดระยอง เจ๎าหน๎าที่ที่ทาการ
ปกครองจังหวัดระยอง เจ๎าหน๎าที่องค์การบริหารสํวนจังหวัดระยอง เจ๎าหน๎าที่สานักงานโยธาธิ การและผังเมือง
จังหวัดระยอง และเจ๎าหน๎าที่สานักงานจังหวัดระยอง

เริ่มประชุมเวลา 13.3๐ น.
เมื่อที่ประชุมพร๎อมแล๎ว นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู๎วําราชการจังหวัดระยอง ประธานคณะกรรมการ
รํวมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาและแก๎ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ จังหวัดระยอง (กรอ.จังหวัดระยอง) เป็นประธาน
ในการประชุม โดยได๎กลําวเปิดการประชุมฯ และดาเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้

ระเบียบวาระวาระที่ ๑ เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
กระทรวงมหาดไทยแจ๎งวําคณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2558 รับทราบและเห็นชอบ
ผลการประชุมรํวมระหวํางนายกรัฐมนตรีกับภาคเอกชนเมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2558 ซึ่งนายกรัฐมนตรีมีข๎อสั่งการ
มอบหมายกระทรวงมหาดไทยเป็นหนํวยงานหลักรํวมกับหนํวยงานที่เกี่ยวข๎อง จัดประชุมคณะกรรมการรํวมภาครัฐ
และเอกชนเพื่ อ แก๎ ไ ขปั ญ หาทางเศรษฐกิ จ อยํ า งตํ อ เนื่ อ งและสม่ าเสมอ’และให๎ มี ก ารปรั บ ปรุ ง โครงสร๎ า ง
เป็นคณะกรรมการรํว มภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒ นาและแก๎ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ โดยเพิ่มเติมองค์ประกอบ
ของกรรมการซึ่ ง เป็ น ภาคการศึ ก ษา ภาคประชาสั ง คมและอื่ น ๆ’ให๎ เ ข๎ า มามี สํ ว นรํ ว มในการพั ฒ นาท๎ อ งถิ่ น
และก าหนดให๎ มี ก ารประชุ ม ’กรอ.จั ง หวั ด เน๎ น เฉพาะเรื่ อ งเศรษฐกิ จ ]ซึ่ ง จั ง หวั ด ระยองได๎ มี ค าสั่ ง จั ง หวั ด ระยอง
ที่ 7559/2558 ลงวันที่ 14 ธันวาคม 2558 แตํงตั้งคณะกรรมการรํวมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาและแก๎ไข
ปัญหาทางเศรษฐกิจจังหวัดระยอง (กรอ.จังหวัดระยอง) เพื่อทาหน๎าที่ในการให๎ข๎อคิดเห็น ข๎อเสนอแนะในการแก๎ไข
ปัญหาทางเศรษฐกิจของจังหวัดระยอง
การประชุ ม ในวั น นี้ จั ง หวั ด ระยอง ได๎ เ ชิ ญ คณะกรรมการฯ สํ ว นราชการและหนํ ว ยงาน
ที่เกี่ยวข๎องมาประชุมเป็นครั้งที่ 2/2562’(ครั้งที่ 3 ปีงบประมาณ พ.ศ.2562) เพื่อรํวมหารือการบริหารงานจังหวัด
ให๎เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล ตามกรอบแนวทางพัฒนาจังหวัดระยอง, และติดตามผลการดาเนินการตามมติ
ที่ประชุม กรอ.จังหวัดระยอง ครั้งที่ผํานมา ประกอบกับมีข๎อเสนอจากคณะกรรมการฯ เพิ่มเติมเพื่อมารํวมพิจารณา

มติที่ประชุม : รับทราบตามที่ประธานฯ แจ๎งให๎ทราบ
รายงานการประชุม กรอ.จังหวัดระยอง ครั้งที่ 3/2562 (ครั้งที่ 4 ปีงบประมาณ พ.ศ.2562)
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ระเบียบวาระที่ 2

เรื่อง รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐเอกชนเพื่อพัฒนา
และแก้ ไ ขปั ญ หาทางเศรษฐกิ จ จั ง หวั ด ระยอง ครั้ ง ที่ 2/2561 (ครั้ ง ที่ 3
ปีงบประมาณ พ.ศ.2562) เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2562

เลขานุ ก ารคณะกรรมการ กรอ. :’ตามที่ จั ง หวั ด ได๎ เ ชิ ญ คณะกรรมการรํ ว มภาครั ฐ
และเอกชนเพื่อพัฒนาและแก๎ไขปัญหาทางเศรษฐกิจจังหวัดระยอง ประชุมครั้งที่ 2/๒๕๖2 (ครั้งที่ 3 ปีงบประมาณ
พ.ศ.2562) เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 25๖2 นั้น สานักงานจังหวัดระยอง ในฐานะฝ่ายเลขานุการฯ ได๎จัดทารายงานการ
ประชุม และเวียนเรื่องให๎ คณะกรรมการฯ รับรองรายงานการประชุมดังกลําว จานวน 11 หน๎า พร๎อมได๎นาเรียน
ไว๎ ใ นเว็บ ไซต์ จั ง หวั ด (www.rayong.go.th) ตามหนั ง สื อ จั ง หวั ด ระยอง ที่ รย 0017.2/ว 3055 ลงวั น ที่ 19
มิถุนายน 2562 ด๎วยแล๎ว ทั้งนี้ หากกรรมการทํานใดมีความประสงค์จะขอแก๎ไขเพิ่มเติมให๎แจ๎งฝ่ายเลขาฯ ได๎โดยตรง

มติที่ประชุม : รับรองรายงานการประชุมฯ
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่อง เพื่อทราบ
๓.1 รายงานภาวะเศรษฐกิจ และการคลังจังหวัดระยอง
คลังจังหวัดระยอง : รายงานสถานการณ์สภาวะเศรษฐกิจของจังหวัดระยอง ดังนี้
1) เศรษฐกิจจังหวัดระยองเดือนมิถุนายน 2562 มีสัญญาณขยายตัวเมื่อเทียบกับ
เดือนเดียวกันปีกํอน และชะลอตัวจากเดือนกํอนหน๎า
ด้านอุปสงค์ (การใช้จ่าย) ขยายตัวจากการลงทุนภาคเอกชน ขณะที่การบริโภค
ภาคเอกชนหดตัว
ด้านอุปทาน (การผลิต) ขยายตัวจากภาคอุตสาหกรรม และภาคบริการ ขณะที่ภาค
เกษตรกรรมหดตัว
ดั ช นี ผ ลผลิ ต ภาคเกษตรกรรม -2.9%’หดตั ว จากสั บ ปะรด และสุ ก ร ขณะที่
ยางพารา มันสาปะหลัง ทุเรียน และไกํเนื้อขยายตัว
ดัชนีการใช้จ่ายภาครัฐ +14.9% ขยายตัวจากรายจํายประจา และรายจํายลงทุน
ภาครัฐตามมาตรการกระตุ๎นเศรษฐกิจผํานกระบวนการเรํงรัดการเบิกจํายงบประมาณภาครัฐ
ดัชนีผลผลิตและภาคบริการ +2.8% ขยายตัวจากรายได๎จากการทํองเที่ยว จานวน
นักทํองเที่ยว และอัตราการเข๎าพักแรมเฉลี่ยที่เพิ่มขึ้น
ดั ช นีด้ า นการบริ โ ภคภาคเอกชน +12.9% ขยายตั ว จากสิ น เชื่ อเพื่อ การลงทุ น
และปริมาณรถยนต์เพื่อการพาณิชย์จดทะเบียนใหมํ ขณะที่พื้นที่อนุญาตกํอสร๎างรวมหดตัว
ดั ช นี ผ ลผลิ ต ภาคอุ ต สาหกรรม +28.8%’ขยายตั ว จากปริ ม าณการใช๎ ไ ฟฟ้ า
ภาคอุตสาหกรรม ทุนจดทะเบียนภาคอุตสาหกรรม และจานวนโรงงานภาคอุตสาหกรรม
ดั ช นี ด้ า นการลงทุ น ภาคเอกชน +17.1% ขยายตั ว จากสิ น เชื่ อ เพื่ อ การลงทุ น
และปริมาณรถยนต์เพื่อการพาณิชย์จดทะเบียนใหมํ ขณะที่พื้นที่ขออนุญาตกํอสร๎างหดตัว
อัตราเงินเฟ้อทั่วไปของจังหวัด อยูํที่ร๎อยละ 0.5
ด้านการเงิน
- เงินฝากรวม +5.1%
- สินเชื่อรวม +14.8
- อัตราแลกเปลี่ยน 30.90 (THB/USD)
รายงานการประชุม กรอ.จังหวัดระยอง ครั้งที่ 3/2562 (ครั้งที่ 4 ปีงบประมาณ พ.ศ.2562)
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รายได้เกษตรกร +27.6%
มูลค่าการนาเข้า 49,589 ล้านบาท
ส่งออกด่านศุลกากร
- มูลคําการนาเข๎า 65,631 ล๎านบาท
- มูลคําการสํงออก 55,888 ล๎านบาท
- การจ้างงาน +2.2%
รายได้จัดเก็บ ณ ตุลาคม – มิถุนายน 2562 +6.2% วงเงิน 166,190.1 ล้านบาท
2) การติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562
(1) งบจังหวัด ได๎รับการจัดสรรงบประมาณ 370.66 ล๎านบาท มีผลการเบิกจําย
244.86 ล๎านบาท คิดเป็นร๎อยละ 66.06 ดังนี้
หน่วย : ล้านบาท
รายการ

วงเงินที่ได้รับ
การจัดสรร

ก่อหนี้ผูกพัน

เบิกจ่าย

จานวนเงิน

ร้อยละ

จานวนเงิน

ร้อยละ

คงเหลือ

ลาดับของประเทศ

รายจ่ายประจา

121.68

95.67

78.62

88.57

72.79

33.11

31

รายจ่ายลงทุน

248.98

203.45

81.71

156.29

62.77

92.69

25

ภาพรวม

370.66

299.12

80.70

244.86

66.06

125.80

22

ที่ ม า : รายงานผลการเบิ ก จํ า ยจากระบบ GFMIS ข๎ อ มู ล ณ วั น ที่ 31 สิ ง หาคม 2562

(2) งบกลุ่มจังหวัด ได๎รับการจัดสรรงบประมาณ 208.97 ล๎ านบาท มีผ ลการ
เบิกจําย 49.79 ล๎านบาท คิดเป็นร๎อยละ 23.83 ดังนี้
หน่วย : ล้านบาท
รายการ

วงเงินที่ได้รับการ
จัดสรร

รายจ่าย
ประจา
รายจ่าย
ลงทุน
ภาพรวม

ก่อหนี้ผูกพัน

เบิกจ่าย

คงเหลือ

ลาดับ
การเบิกจ่าย

จานวนเงิน

ร้อยละ

จานวนเงิน

ร้อยละ

จานวนเงิน

43.97

30.24

68.77

30.24

68.77

13.73

4

165.00

125.83

76.26

19.55

11.85

145.45

11

208.97

156.07

74.69

49.79

23.83

159.18

11

ที่ ม า : รายงานผลการเบิ ก จํ า ยจากระบบ GFMIS ข๎ อ มู ล ณ วั น ที่ 31 สิ ง หาคม 2562

(3) การเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี มีวงเงินตั้งแตํปีงบประมาณ พ.ศ.2558-2561
จานวน 3,261.09ล๎านบาท เบิกจํายแล๎ว 2,174.09 ล๎านบาท คิดเป็นร๎อยละ 66.67
หน่วย : ล้านบาท
เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี
ประจาปีงบประมาณ

วงเงินที่ได้รับการอนุมัติ

เบิกจ่าย

ปี 2561

2,165.92

จานวนเงิน
1,535.04

ปี 2558-2560

1,095.17

639.05

คงเหลือ
ร้อยละ
70.87

จานวนเงิน
630.88

ร้อยละ
29.13

58.35

456.13

41.65

3,261.09
2,174.09
66.67
1,087.01
รวม
ที่ ม า : รายงานผลการเบิ ก จํ า ยจากระบบ GFMIS ข๎ อ มู ล ณ วั น ที่ 31 สิ ง หาคม 2562
รายงานการประชุม กรอ.จังหวัดระยอง ครั้งที่ 3/2562 (ครั้งที่ 4 ปีงบประมาณ พ.ศ.2562)

33.33
หน้า ๔

ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการ กรอ.
1) คลังจังหวัดระยอง : แจ๎งเชิญชวนทุกภาคสํวนประชาสัมพันธ์มาตรการสํงเสริมการ
ทํองเที่ยวในประเทศ “ชิม ช๎อป ใช๎” ระหวํางวันที่ 27 กันยายน -30 พฤศจิกายน 2562
- ประชาชนทั่วไป
ลงทะเบียนผําน www.ชิมช๎อปใช๎.com เพื่อยืนยันสิทธิ และดาวน์โหลด Application
“เป๋าตัง” เพื่อรับเงินใน G-Wallet1 โดยเลือกวางแผนทํองเที่ยวภายในประเทศได๎ 1 จังหวัด (ยกเว๎นจังหวัดที่ระบุ
ในทะเบียนบ๎าน) และเดินทางทํองเที่ยวและใช๎จํายภายใน 14 วัน หลังจากได๎รับข๎อความยืนยันสิทธิ และสามารถเติม
เงิ น ใน G-Wallet2 เพื่อ รั บ เงิน คืน 15% วงเงิน ใช๎ จํา ยไมํ เกิ น 30,000 บาท ทั้ งนี้ ต๎ องใช๎เ งิน ในเป๋า 1
หรือเป๋า 2 ภายใน 24 วัน สิทธิในกระเป๋า 2 จึงจะเกิด
- ผู้ประกอบการ
ลงทะเบียน 28 สิงหาคม – 20 กันยายน 2562 โดยลงทะเบียนได๎ที่สานักงานคลัง
จังหวัดระยอง และดาวน์โหลด Application ถุงเงิน
2) เลขาธิการหอการค้าจังหวัดระยอง : ขอให๎เชิญชวนให๎มาลงทะเบียนให๎มากๆ ขณะนี้ยอด
ผู๎ลงทะเบียนยังน๎อยมาก
3) ผู้แทนสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดระยอง : ขอให๎ภาคอุตสาหกรรม เชิญชวน
บุ ค ลากร พนั ก งานในภาคอุ ต สาหกรรมมาลงทะเบี ย นด๎ว ย เนื่ อ งจากภาคอุ ต สาหกรรมสํ ว นมากจะมี ภู มิล าเนา
อยูํตํางจังหวัด ทั้งนี้ภาคการทํองเที่ยวได๎วางแผนเพื่อรองรับมาตรการดังกลําวไว๎แล๎ว
4) ผู้แทนสภาอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง : ภาคอุตสาหกรรมได๎มีหนังสือแจ๎งเชิญชวน
ผู๎ประกอบการอุตสาหกรรมเพื่อให๎เชิญชวนบุคลากร/พนักงาน ในสังกัด ให๎มาลงทะเบียนรับสิทธิมาตรการดังกลําว
ด๎วยแล๎ว
5) ประธานที่ประชุมฯ : ให๎สานักงานคลังจังหวัดระยองประชาสัมพันธ์ และให๎ทาข๎อมูลสรุป
จานวนผู๎มาลงทะเบียนเป็นรายอาเภอ และให๎ประสานหนํวยงานที่เกี่ยวข๎องเพื่อลงทะเบียนให๎มากขึ้น
มติที่ประชุม :
1. รับทราบตามที่คลังจังหวัดระยอง เสนอ
2. สานักงานคลังจังหวัดระยองประชาสัมพันธ์ และให๎ทาข๎อมูลสรุปจานวนผู๎มาลงทะเบียน
ตามมาตรการสํงเสริมการทํองเที่ยวในประเทศ “ชิม ช๎อป ใช๎” ระหวํางวันที่ 27 กันยายน -30 พฤศจิกายน 2562
เป็นรายอาเภอ และให๎ประสานหนํวยงานที่เกี่ยวข๎องเพื่อลงทะเบียนให๎มากขึ้น

3.2 รายงานสถานการณ์น้าของจังหวัดระยอง
ผู๎แทน โครงการชลประทานระยอง นาเสนอ ปริมาณน้าในอํางสาคัญของจังหวัด
ระยอง มีปริมาณเก็บกัก 597.911 ล๎านลูกบาศก์เมตร ขณะนี้มีน้าปริมาณ 265.27 ลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร๎อยละ
44.37 ดังนี้
อ่างเก็บน้า
ดอกกราย
หนองปลาไหล
คลองใหญํ
ประแสร์
ระโอก
รวม

เก็บกัก
(ล้าน ลบ.ม.)
79.41
163.750
40.10
295.00
19.65
597.911

ปริมาณน้า
(ล้าน ลบ.ม.) (ข้อมูล ณ 29 พ.ค.62)
21.794 (7.44 %)
86.024 (52.53%)
16.301 (40.65%)
126.880 (43.01%)
14.280 (72.67%)
266.71 (44.44%)

ที่มา : โครงการชลประทานระยอง มูล ณ วันที่ 5 กันยายน 2562
รายงานการประชุม กรอ.จังหวัดระยอง ครั้งที่ 3/2562 (ครั้งที่ 4 ปีงบประมาณ พ.ศ.2562)

หน้า ๕

ความต้องการใช้น้าในกิจกรรมต่างๆ ของจังวัดระยองในปี พ.ศ.2562
ช่ ว งวั น ที่ 5 กั น ยายน – 31 ตุ ล าคม 2562 (ปริ ม าณน้ าในอํ า ง 266.71 ล๎ า น ลบ.ม. ความต๎ อ งการใช๎ น้ า
152.80 ล๎าน ลบ.ม. : สรุปปริมาณน้าในอํางเก็บน้าเพียงพอตํอการใช๎น้าภาคการเกษตร (พื้นที่ชลประทาน)
อุตสาหกรรม และกิจกรรมอื่นๆ จนสิ้นสุดฤดูฝนและเหลือน้าต๎นทุน 130.4 ล๎าน ลบ.ม.
การเตรี ย มความพร้ อ มและการให้ ก ารช่ ว ยเหลื อ ในกรณี ฝ นตกหนั ก ใน พ.ท.
จังหวัดระยอง
1. ได๎จัดตั้งศูนย์ประสานงานและติดมสถานการณ์น้าโครงการชลประทานระยอง
รํ ว มประสาน ประเมิ น วิ เ คราะห์ รํ ว มกั บ ส านั ก ชลประทานที่ 9 และศู น ย์ ป ระมวลวิ เ คราะห์ สถานการณ์ น้ า
กรมชลประทาน (SWOC) ทุก 15 วัน
2. พรํ อ งน้ าในคลองทั บ มาโดยให๎ ร ะดั บ น้ าหน๎ า สถานี สู บ คลองทั บ มาสู ง ไมํ เ กิ น
1.00 เมตร โดยใช๎สถานีวัดน้า z.38 (ณ. วัดเขาโบสถ์ อ.เมืองระยอง) เป็นจุดเฝ้าระวัง
3. ได๎ทดสอบ เครื่องสูบน้าที่สถานีสูบน้าคลองทับมา เครื่องสูบน้า 5 เครื่อง/5 , 5
ลบ.ม./วินาที
4. ได๎ทดสอบเครื่องกาเนิดไฟฟ้า เพื่อใช๎ยกบานสถานีสูบน้าคลองทับมา เมื่อเกิด
เหตุการณ์ฉุกเฉินในกรณีฝนตกและไฟฟ้าขัดข๎อง
5. ได๎ประสานและวางแผนกับ องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น ติดตั้งเครื่องสบน้ายาว
8 นิ้วและ 12 นิ้ว ในพื้นทีเ่ สี่ยงภัย แล๎ง จานวน 7 เครื่อง
6. จุดเตรียมเจ๎าหน๎าที่เฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์น้า 24 ชม. ในชํวงที่ฝนตก
หนักให๎สามารถประสานและรายงานให๎หนํวยงานที่เกี่ยวข๎องได๎เมื่อเกิดภัย

ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการ กรอ.
1) เลขาธิการหอการค้า จังหวัดระยอง : เสนอแนะวํา จากปี พ.ศ.2547-2548
ที่ผํานมาเกิดวิกฤติขาดแคลนน้า ฝากชลประทานเตรียมรองรับสถานการณ์ไว๎ด๎วย ไมํอยากให๎เกิดปัญหาดังกลําวซ้าอีก
2) ผู้แทนโครงการชลประทานระยอง : ชี้แจงวํา ปี พ.ศ.2558 เป็นปีที่เกิดวิกฤติขาด
แคลนน้าหนักสุดของจังหวัดระยอง แตํปัจจุบันได๎มีการเตรียมแผนรองรับ คืออํางเก็บน้าประแสร์ ซึ่งเพียงพอตํอความ
ต๎องการใช๎น้าในปีนี้
3) นายปรัชญา สมะลาภา : ในการนาเสนอข๎อมูลในครั้งตํอไปขอให๎โครงการชลประทาน
ระยอง นาเสนอข๎อมูลแบบกราฟด๎วย จะสามารถเปรียบเทียบข๎อมูลได๎ชัดเจนยิ่งขึ้น
4) เลขาธิ การหอการค้า จัง หวัดระยอง : เสนอแนะให๎ ใช๎ มติคณะกรรมการ กรอ.
มอบหมายให๎โครงการชลประทานระยอง จานวน 2 เรื่อง
(1) เรํ ง รั ด การเสนอโครงการกํ อ สร๎ า งอํ า งเก็ บ น้ าเขาจอมแห วงเงิ น 400 ล๎ า นบาท
บรรจุในแผนของกรมชลประทานโดยเร็ว เพื่อขอรับการจัดสรรงบประมาณตํอไป
(2) เรํ งรั ด ติดตามความก๎าวหน๎าการจัดทารายละเอียดแผนงาน/โครงการการวางทํอ
สํงน้าดิบจากอํางคลองใหญํมายังอาเภอบ๎านคําย โดยเป็นการดาเนินการตํอเนื่องจากโครงการกํอสร๎างอาคารบังคับน้า
พร๎อมติดตั้งเครื่องสูบน้าที่ได๎ดาเนินการเสร็จแล๎ว แตํยังขาดสํวนที่ 2 คือ การวางทํอสํงน้าดิบจากอํางคลองใหญํมายัง
อาเภอบ๎านคําย ใช๎วงเงินประมาณ 700-800 ล๎านบาท ซึ่งตอนนี้ยังไมํมีงบประมาณในการดาเนินการ จึงขอให๎
โครงการชลประทานระยองเรํ ง รั ด การจั ด ท ารายละเอี ย ดแผนงาน/โครงการดั ง กลํ า ว เพื่ อ บรรจุ ใ นแผน
ของกรมชลประทาน เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณโดยเร็ว
รายงานการประชุม กรอ.จังหวัดระยอง ครั้งที่ 3/2562 (ครั้งที่ 4 ปีงบประมาณ พ.ศ.2562)
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มติทีประชุม :
1. รับทราบตามที่โครงการชลประทานระยอง เสนอ
2. มอบหมายให๎โครงการชลประทานระยอง จานวน 2 เรื่อง ดังนี้
(1) เรํงรัดการเสนอโครงการกํอสร๎างอํางเก็บน้าเขาจอมแห วงเงิน 400 ล๎านบาท
บรรจุในแผนของกรมชลประทานโดยเร็ว เพื่อขอรับการจัดสรรงบประมาณตํอไป
(2) เรํงรัดติดตามความก๎าวหน๎าการจัดทารายละเอียดแผนงาน/โครงการการวางทํอ
สํงน้าดิบจากอํางคลองใหญํมายังอาเภอบ๎านคําย โดยเป็นการดาเนินการตํอเนื่องจากโครงการกํอสร๎างอาคารบังคับน้า
พร๎อมติดตั้งเครื่องสูบน้าที่ได๎ดาเนินการเสร็จแล๎ว แตํยังขาดสํวนที่ 2 คือการวางทํอสํงน้าดิบจากอํางคลองใหญํมายัง
อาเภอบ๎านคําย ใช๎วงเงินประมาณ 700-800 ล๎านบาท ซึ่งตอนนี้ยังไมํมีงบประมาณในการดาเนินการ จึงขอให๎
โครงการชลประทานระยองเรํ ง รั ด การจั ด ท ารายละเอี ย ดแผนงาน/โครงกา รดั ง กลํ า ว เพื่ อ บรรจุ ใ นแผน
ของกรมชลประทาน เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณโดยเร็ว และให๎เชิญหนํวยงานที่เกี่ยวข๎องรํวมหารือในการ
ดาเนินการด๎วย

3.3 ความคืบหน้าในการจัดทาผังเมืองเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก EEC

โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดระยอง นาเสนอ ดังนี้
การจั ด ท าผั งเมื อ งเขตพั ฒนาพิ เ ศษภาคตะวั น ออก EEC’ได๎ ผํ า นการประชุ ม
คณะอนุ กรรมการจัดทาแผนผังการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ครั้งที่ 2/2562’ซึ่งได๎จัดประชุม
ณ กรมโยธาธิการและผังเมืองแล๎ว เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2562 และได๎ผํานการประชุมคณะกรรมการนโยบายเขต
พัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (กพอ.) ครั้งที่ 8/2562 เมื่อวันจันทร์ ที่ 5 สิงหาคม 2562โดยมีพลเอกประยุทธ์
จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีเป็นประธาน ณ ตึกภักดีบดินทร์ ทาเนียบรัฐบาล ซึ่งได๎พิจารณาให๎ความเห็นชอบการจัดทา
แผนผัง การพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) แล๎ว ในขั้นตอนตํอไป คือ การนารํางแผนผังฯ ดังกลําว
เสนอคณะรัฐ มนตรีอนุ มัติและประกาศในราชกิจจานุเบกษาตํอไป กรมโยธาธิการและผังเมืองได๎วําจ๎างบริษัท
ออโรส จา กัดบริษัท จีไอเอส จากัด และบริษัท โปรเกรส เทคโนโลยี คอนซัลแทนส์ จากัด เป็นที่ปรึกษาในการดาเนิน
โครงการวางผังพัฒนาพื้นที่กลุํมจังหวัดชลบุรี ระยอง และฉะเชิงเทรา งบประมาณ 60 ล๎านบาท

ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการ กรอ.
1) เลขาธิ ก ารหอการค้ า จั ง หวั ด ระยอง :
จากข๎ อ มู ล แผนผั ง การพั ฒ นาพิ เ ศษ
ภาคตะวันออกข๎างต๎น มีพื้นที่สีมํวง (พื้นที่พัฒนาอุตสาหกรรม) ที่ในบริเวณที่เป็นแหลํงต๎นน้าสาคัญของจังหวัดระยอง
ด๎วย ซึ่งไมํเคยปรากฏให๎เห็นตอนรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ฝากให๎สานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด
ระยอง สอบถามไปที่กรรมโยธาธิการและผังเมืองด๎วย ถ๎าเป็นไปตามผังดังกลํ าว จังหวัดระยองจะได๎รับผลกระทบ
ในอนาคตแนํนอน
2) โยธาธิ ก ารและผั ง เมื อ งจั ง หวั ด ระยอง น าเรี ย นวํ า การจั ด ท าผั ง เมื อ งข๎ า งต๎ น
ได๎ดาเนินการตามผังเมือง EEC จะได๎สอบถามไปยัง สานักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
(สกพอ.) เพื่อชี้แจงข๎อมูลให๎ทราบในประเด็นดังกลําว
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มติที่ประชุม :
1. รับทราบตามที่โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดระยอง นาเสนอ
2. มอบหมายสานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดระยอง สอบถามไปยังกรมโยธาธิ
การและผั ง เมื อ งให๎ ชี้ แ จง กรณี การจั ด ท าแผนผั ง การพั ฒ นาพิ เ ศษภาคตะวั น ออกที่ มี พื้ น ที่ สี มํ ว ง (พื้ น ที่ พั ฒ นา
อุตสาหกรรม) เพิ่มเข๎ามาในบริเวณที่เป็นแหลํงต๎นน้าสาคัญของจังหวัดระยอง ซึ่งอาจจะสํงผลกระทบตํอจังหวัดระยอง
ในอนาคต
3.4 การปฏิบัติ ตามคาสั่งหัวหน้า คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 6/2562 เรื่ อง
มาตรการส่งเสริมและพัฒนามาตรฐานการประกอบธุรกิจโรงแรมบางประเภท ลงวันที่ 12 มิถุนายน พุทธศักราช
2562
โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดระยอง นาเสนอ ดังนี้
ประกาศจังหวัดระยอง เรื่องการปฏิบัติตามคาสั่ งหั ว หน๎าคณะรักษาความสงบ
แหํงชาติ ที่6/2562 เรื่อง มาตรการสํงเสริมและพัฒนามาตรฐานประกอบธุรกิจโรงแรมบางประเภท ลงวันที่ 12
มิถุนายน พุทธศักราช 2562 ซึ่งตามคาสั่งนี้ใชเฉพาะกับอาคารที่มีอยู กอนวันที่ 19 สิงหาคม 2559 ที่จะประกอบ
ธุร กิจ โรงแรมหรื อไดประกอบธุร กิจ โรงแรมประเภทที่ 1 (ใหบริการเฉพาะหองพัก ) และโรงแรมประเภทที่ 2
(ใหบริการเฉพาะหองพักและหองอาหาร) เทํานั้น
ป จจุ บั น ได ประกาศในราชกิ จ จานุ เ บกษา เล ม ๑๓6’ตอนพิ เ ศษ 195’ง
วันที่ 2 สิงหาคม 2562 แลว ประกาศกระทรวงมหาดไทยนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันประกาศ ในราชกิจจานุเบกษา
เปนตนไป
ขั้นตอนการดาเนินการตามคาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่6/2562
เรื่อง มาตรการส่งเสริมและพัฒนามาตรฐานประกอบธุรกิจโรงแรมบางประเภท ลงวันที่ 12 มิถุนายน พุทธศักราช 2562

ที่มา : กรมโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดระยอง
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ขั้นตอนการดาเนินการตามคาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่6/2562
เรื่อง มาตรการส่งเสริมและพัฒนามาตรฐานประกอบธุรกิจโรงแรมบางประเภท ลงวันที่ 12 มิถุนายน พุทธศักราช 2562

ที่มา : กรมโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดระยอง

ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการ กรอ.
มติที่ประชุม :
1. รับทราบตามที่โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดระยอง นาเสนอ
2. มอบหมายสมาคมธุรกิจทํองเที่ยวจังหวัดระยอง สภาอุตสาหกรรมทํองเที่ยว
จังหวัดระยอง ประชาสัมพันธ์ให๎ผู๎ประกอบการทํองเที่ยวในจังหวัดระยองทราบด๎วย

ระเบียบวาระที่ 4

เรื่อง เพื่อติดตามความคืบหน้าผลการดาเนินการตามมติที่ประชุมฯ
- การขออนุญาตประกอบกิจการโรงแรม

นายสมาคมทํองเที่ยวจังหวัดระยอง นาเสนอ ดังนี้
เนื่องจากการประชุมคณะกรรมการรํวมภาคเอกชนจังหวัดระยอง (กกร.รย.)
ครั้ ง ที่ 3/2562 เมื่ อ วั น ที่ 14 พฤษภาคม 2562 สมาคมธุ ร กิ จ ทํ อ งเที่ ย วจั ง หวั ด ระยองได๎ น าเสนอปั ญ หา
ผู๎ประกอบการโรงแรมในพื้นที่จังหวัดระยอง ซึ่งสํวนใหญํไมํมีใบขออนุญาต ทาให๎ผู๎ประกอบการได๎รับความเดือดร๎อน
และสํงผลตํอด๎านเศรษฐกิจของจังหวัด
ปัญหาดังกลําวทาให๎ผู๎ประกอบการโรงแรมที่ไมํมีใบอนุญาตประกอบกิจการ
โรงแรม เข๎ารํ ว มกิจ กรรม Road show เพื่อประชาสั มพันธ์โ รงแรมหรือทาการตลาดได๎ ในการนี้ จึงขอเสนอ
ให๎คณะกรรมการ กรอ. จังหวัดระยอง พิจารณาแนวทางการแก๎ไขปัญหาในการออกใบอนุญาตให๎กับผู๎ประกอบการ
โรงแรม เพื่อเป็นการสนับสนุนด๎านการทํองเที่ยวของจังหวัดระยองด๎วย

รายงานการประชุม กรอ.จังหวัดระยอง ครั้งที่ 3/2562 (ครั้งที่ 4 ปีงบประมาณ พ.ศ.2562)

หน้า ๙

ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการ กรอ.
1) โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดระยอง : ชี้แจงวํา ปัญหาที่ผู๎ประกอบการ
โรงแรมยังไมํมีใบอนุญาตประกอบกิจการโรงแรม หลักๆ เชํน รูปแบบโครงสร๎างอาคารไมํถูกต๎องตาม พรบ.ควบคุม
อาคาร โดยมีการดัดแปลงอาคารจากที่พักอาศัยมาเป็นโรงแรม ซึ่งรูปแบบโครงสร๎างไมํถูกต๎องตาม พรบ.ควบคุม
อาคาร และปัญหาเรื่องพื้นที่ โดยมีการกํอสร๎างในเขตพื้นที่ป่าสงวน หรือลํวงล้าลาน้า และไมํเป็นไปตามผังเมืองที่
กาหนดไว๎
2) ประธานที่ประชุมฯ: ให๎สภาอุตสาหกรรมทํองเที่ยวจังหวัดระยอง จาแนก
กลุํมเป้าหมายผู๎ประกอบการที่ได๎รับ ความเดือดร๎อน และปัญหาที่เกิดความเดือดร๎อน เชํน 1) กาลังจะสร๎างใหมํ
2) จากการปรับปรุงรูปแบบ/ดัดแปลงอาคาร และ 3) ที่ไมํมี ใบอนุญาตประกอบการแตํเปิดให๎บริการแล๎ว พร๎อมทั้ง
กาหนดแนวทางการแก๎ไขปัญหาแตํละประเภทด๎วย และให๎ประชาสัมพันธ์แนวทางขั้นตอนการดาเนินการ

มติที่ประชุม :
1. รับทราบตามทีน่ ายกสมาคมธุรกิจทํองเที่ยวจังหวัดระยอง นาเสนอ
2. มอบหมายสมาคมธุรกิจทํองเที่ยวจังหวัดระยอง และสภาอุตสาหกรรมทํองเที่ยว
จังหวัดระยอง จาแนกกลุํมเป้าหมายผู๎ประกอบการที่ได๎รับความเดือดร๎อน และปัญหาที่เกิดความเดือดร๎อน เชํน
1) กาลังจะสร๎างใหมํ 2) จากการปรั บปรุงรูปแบบ/ดัดแปลงอาคาร และ 3) ที่ไมํมีใบอนุญาตประกอบการแตํเปิด
ให๎บริการแล๎ว พร๎อมทั้งกาหนดแนวทางการแก๎ไขปัญหาแตํละประเภทด๎วย โดยดาเนินการตามคาสั่งหัวหน๎าคณะ
รักษาความสงบแหํงชาติ ที่ 6/2562 เรื่องมาตรการสํงเสริมและพัฒนามาตรฐานประกอบธุรกิจโรงแรมบางประเภท
ลงวันที่ 12 มิถุนายน พุทธศักราช 2562

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่อง เพื่อพิจารณา
5.1 การจัดทาหลักสูตรสาหรับผู้บริหารยุคใหม่ในจังหวัดระยอง
นายมนตรี ชนะชัยวิบูลวัฒน์ ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารสํวนจังหวัดระยอง
: นาเสนอ
คณะกรรมการรํว มภาคเอกชนจังหวัดระยอง (กกร.จ.ระยอง) แจ๎งวํา มติ ที่
ประชุมคณะกรรมการรํวมภาคเอกชนจังหวัดระยอง เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2562 เห็นชอบให๎มีการจัดทาหลักสูตร
สาหรับผู๎บริหารยุคใหมํในจังหวัดระยอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร๎างเครือขํายคณะนักบริหารยุคใหมํของจังหวัด
ระยองจากทุกภาคสํวนให๎เป็นคลังสมองของจังหวัดระยอง รํว มกันพัฒนาคลังสมองของจังหวัดระยอง เพื่อพัฒนา
จังหวัดระยองและพื้นที่พัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ในการนี้ จึงขอให๎จังหวัดระยองพิจารณาให๎ความเห็นชอบ
และสนับสนุนโครงการดังกลําว
โดยมีรายละเอียดของหลักสูตรนักบริหารยุคใหมํจังหวัดระยอง (นม.รย.) ดังนี้
1. นักบริหารมืออาชีพในยุค 4.0 สาคัญต่อจังหวัดระยอง
การน าประเทศไปสูํ เ ป้ า หมายการเป็ น ประเทศพั ฒ นาแล๎ ว (Developed
Country) ภายในกรอบเวลาหรือเร็วกวํากรอบเวลาที่ออกแบบไว๎เป็นความท๎าทายของรัฐบาลที่ต๎องนายุทธศาสตร์ช าติ
ไปสูํการปฏิบัติอยํางบูรณาการของทุกภาคสํวนในสังคมแบบเข๎มข๎นและตํอเนื่อง โดยใช๎ทรัพยากรของชาติอยําง
ชาญฉลาด และมีประสิทธิภาพในพื้นที่ทุกจังหวัด ตามนโยบาย Thailand 4.0 ของรัฐบาลและใช๎แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติเป็นกลไกสาคัญในการขับเคลื่อนเขตพัฒนาพิ เศษภาคตะวันออก (Eastern Special
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Development Zone หรือ Eastern Economic Corridor : EEC) ประกอบด๎วยจังหวัดระยอง ชลบุรี
และฉะเชิงเทรา เป็ นพื้น ที่มีศักยภาพทางเศรษฐกิจสู ง หากมีการพัฒ นาพื้นที่อยํางตํอเนื่อง และเป็นระบบตาม
หลักการพัฒนาอยํางยั่งยืนแล๎วจะทาให๎เป็นพื้นที่ยุทธศาสตร์ของการเชื่อมโยง (Connectivity) ทั้งในประเทศและ
ตํางประเทศได๎อยํางแท๎จริง ทั้งยังจะชํวยเพิ่มขีดความสามารถในการแขํงขันของประเทศโดยรวม โดยเฉพาะอยํางยิ่ง
การสํงเสริมให๎มีการประกอบพาณิชยกรรมและอุตสาหกรรมที่ใช๎เทคโนโลยีขั้นสูงและเป็นมิตรตํอสิ่งแวดล๎อม การวิจัย
และพัฒนา และสร๎างนวัตกรรม การสํงเสริมการทํองเที่ยวบนรากฐานของศิลปวัฒนธรรมดั้งเดิม และการสํงเสริมการ
เกษตรกรรมไปสูํร ะดับชั้น นาของโลก มีการบูรณาการในการพัฒนาโครงสร๎างพื้นฐาน และสาธารณูปโภคอยําง
ตํอเนื่อง และเชื่อมโยงกัน รวมถึงพัฒนาเมืองให๎มีความทันสมัยระดับนานาชาติที่เหมาะสมกับการอยูํอาศัย และการ
ประกอบสัมมาชีพในการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนทุกกลุํม มีการให๎ บริการภาครัฐแบบเบ็ดเสร็จครบวงจร
มีการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์คุณภาพสูงรองรับการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก รวมทั้งให๎สิทธิประโยชน์แกํ
ผู๎ประกอบกิจการในเขตสํงเสริมเศรษฐกิจพิเศษเป็นการเฉพาะเพื่อดึงดูดการลงทุนเข๎ามาในพื้นที่
นักบริหารมืออาชีพจากทุกภาคสํวนในจัง หวัดระยองจึงมีความสาคัญอยํางยิ่ง
ในการพัฒนาจังหวัด และนาประเทศไปสูํเป้าหมายในเชิงการสร๎างภาวะผู๎นาแหํงการเปลี่ยนแปลง โดยมีความคิด
สร๎ า งสรรค์ มีวิ สั ย ทั ศ น์ มี ฐ านข๎อ มู ล ในการตัด สิ นใจ มี เครื อขํ า ยการปฏิ บัติ ง านแบบบู รณาการ มี นวั ต กรรมที่
ตอบสนองตํอกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลกอยํางฉับไว และมีความเป็นนักบริหารมืออาชีพระดับสากล
จังหวัดระยอง โดยองค์การบริหารสํวนจังหวัดระยอง และสถาบันพระมหาชนก
จังหวัดระยอง รํวมกับหอการค๎าจังหวัดระยอง สภาอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง คณะกรรมการรํวมภาคเอกชนจังหวัด
ระยอง (กกร. รย.) มหาวิทยาลั ยเทคโนโลยีพระจอมเกล๎าพระนครเหนือ วิทยาเขตระยอง มหาวิทยาลัยบูรพา
รวมทั้งภาคีเครือขํายจากภาครั ฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคมจึงได๎ริเริ่มหลักสูตร “นักบริหารยุคใหมํจังหวัด
ระยอง : นม.รย.” (A Course for New Generation Smart Executives of Rayong : NESRY) เพื่อเติมเต็ม
ภาวะการเป็นผู๎นาแหํงการเปลี่ยนแปลงในการพัฒนาองค์กร กระบวนการบริหารในยุค 4.0 กระบวนการพัฒนาอยําง
ยั่งยืนตามหลักธรรมาภิบาล กระบวนการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ ในรูปแบบการเรียนรู๎ การแลกเปลี่ยนแบบหลายทาง
(Multi – Mode Communication & Discussion) และการสร๎างเครือขํายนักบริหารระดับผู๎นาของจังหวัดเพื่อเป็น
คลังสมองของจังหวัดระยอง
2. วัตถุประสงค์
2.1 พัฒนานักบริหาร/นักปกครอง/ผู๎บริหารองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น/
นายทหาร/นายตารวจ/ผู๎นาชุมชน/ผู๎นาองค์กรอิสระ/ครู/อัยการ/ตุลาการ/นักศึกษา/นักบวช ให๎เป็นผู๎นาแหํงการ
เปลี่ยนแปลง (Change Leader) ในภาคเอกชน ภาคประชาสังคม องค์กรอิสระ และภาครัฐ อยํางมีวิสัยทัศน์ และมี
คุณธรรมตามศาสตร์พระราชา
2.2 เติมเต็มความรู๎ ทักษะ กลยุทธ์ในศาสตร์และศิลปะการบริหารยุค 4.0
เพื่อนาไปพัฒนาบริษัท องค์กร ชุมชน ตาบล อาเภอ และจังหวัดให๎อยูํในระดับแนวหน๎า
2.3 สร๎ า งเครื อ ขํ า ยคณะนั ก บริ ห ารยุ ค ใหมํ ข องจั ง หวั ด ระยองจากทุ ก
ภาคสํวนให๎เป็นคลังสมองของจังหวัดระยอง (The Think Tank Network of Rayong Province)
2.4 พัฒนามูลนิธิสถาบันพระมหาชนกจังหวัดระยองให๎เข๎มแข็งโดยนารายได๎
หลังการหักคําใช๎จํายทั้งปวงจากคําลงทะเบียนเข๎าสูํมูลนิธิสถาบันพระมหาชนกจังหวัดระยองเพื่อพัฒนาจังหวัดระยอง
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3. คุณสมบัติของผู้สมัคร
- ต้องจบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป และมีคุณสมบัติอยํางใดอยําง
หนึ่ง ดังตํอไปนี้
3.1) เป็นหรื อเคยเป็นนักการเมืองระดับชาติ ระดับท้องถิ่น ในจังหวัด
ระยอง
3.1.1 สมาชิกสภาผู๎แทนราษฎร
3.1.2 สมาชิกวุฒิสภา
3.1.3 สมาชิกสภานิติบัญญัติแหํงชาติ
3.1.4 ผู๎บริหารท๎องถิ่น และสมาชิกสภาท๎องถิ่น
3.2) เป็นหรือเคยเป็นข้าราชการและพนักงานองค์กรภาครัฐในจังหวัด
ระยอง
3.2.1 ข๎าราชการพลเรือน ซึ่งดารงตาแหนํงประเภททั่วไประดับ
อาวุโสขึ้นไป ประเภทบริหารระดับต๎น, ประเภทอานวยการระดับต๎น (ระดับ 8 เดิมขึ้นไป) ข๎าราชการรัฐสภาสามัญ
หรือข๎าราชการประเภทอื่นๆ ซึ่งดารงตาแหนํงเทียบเทําข๎าราชการพลเรือนดังกลําวข๎างต๎น
3.2.2 ข๎าราชการตุลาการและข๎าราชการอัยการ ซึ่งดารงตาแหนํง
ตั้งแตํชั้น 2 ขึ้นไป
3.2.3 ข๎าราชการการเมือง (ซึ่งได๎รับการแตํงตั้งตามกฎหมายวําด๎วย
ระเบียบข๎าราชการการเมือง) และข๎าราชการรัฐสภาฝ่ายการเมือง (ซึ่งได๎รับการแตํงตั้งตามกฎหมายวําด๎วยระเบียบ
ข๎าราชการฝ่ายรัฐสภา)
3.2.4 นายทหารหรือนายตารวจ ที่มีชั้นยศ อัตราเงินเดือนตั้งแตํ
พันเอก นาวาเอก นาวาอากาศเอก หรือพันตารวจเอกขึ้นไป
3.2.5 ครู นักวิชาการ อาจารย์ ผู๎บริหารในมหาวิทยาลัย
3.2.6 กรรมการของหนํวยงานของรัฐ วิสาหกิจ องค์การมหาชน
หรือองค์กรกากับดูแล เจ๎าหน๎าที่หรือพนักงานของหนํวยงานดังกลําวซึ่งดารงตาแหนํงผู๎บริหารสูงสุด รองผู๎บริหาร
สูงสุด ผู๎ชํวยผู๎บริหารสูงสุด และผู๎บริหารระดับกลาง หรือเทียบเทํา
3.2.7 เจ๎าหน๎าที่หรือพนักงานในหนํวยงานของรัฐ หรือองค์กรตาม
รัฐธรรมนูญซึ่งดารงตาแหนํงเทียบเทําข๎าราชการพลเรือนตามข๎อ 3.2.1 หรือดารงตาแหนํงระดับเดียวกับข๎อ 3.2.6
3.3) ภาคเอกชน องค์กรพัฒนาเอกชน องค์กรระหว่า งประเทศ
และสื่อมวลชนในจังหวัดระยอง
3.3.1 นักธุรกิจและผู๎ประกอบกิจการภาคเอกชน
3.3.2.ผู๎ บ ริ ห า ร อ ง ค์ ก ร พั ฒ น า เ อ ก ช น (Non-Government
Organization /NGO)
3.3.3 ผู๎ปฏิบัติงานในองค์กรระหวํางประเทศ
3.3.4 สื่อมวลชน/ศิลปิน/ดารา/พิธีกร/นักจัดรายการ
3.4) เป็นหรือเคยเป็นผู้นาชุมชน ผู้นาวิสาหกิจชุมชน
3.5) บุค คลซึ่งคณะกรรมการบริ หารหลักสูตรฯ ให้เ ข้า ศึกษา โดยมี
ผลงานเป็นที่ประจักษ์ในการพัฒนาประเทศหรือเป็นผู๎ซึ่งจะเป็นกาลังสาคัญในการพัฒนาประเทศหรือสนับสนุนงาน
ของจังหวัดระยองตํอไป
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3.6) เป็นผู้ที่ได้รับเชิญจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
3.7) อายุ 40 ปีขนึ้ ไป
3.8) ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง
**หมายเหตุ การตัดสินผู๎ที่ได๎รับการคัดเลือกของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด
4.1 กลุ่มสาระวิชา Mega Trends and Development Strategies
4.1.1 Social Gap Reduction / The 20 - Year National Strategy
th
(2018-2037) / The 12 National Economic and Social Development Plan (2017 – 2021) :
โดยนางสาวพจณี อรรถโรจน์ภิญโญ รองเลขาธิการคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
4.1.2 World’s Situations and Strategies / Global Trend/ EEC
and the Future of Thailand : โดย ดร.ไพรินทร์ ชูโชติถาวร (อดีต รมช.คมนาคม)[EEC Act / EEC Logistics /
EEC Infrastructures / HRD in EEC]
4.1.3 Digital Transformation and Development in Thailand :
โดย ดร.ภาคภูมิ ศรีธิมากุล TOT (CAT) [Startup / SMEs / E - Commerce / Big Data / AI / Block chain /
Crypto Currency /FINTECH / Cyber Security & Data Privacy Management /Cloud Computing / Digital
Marketing / 5 G]
4.1.4 The Sufficient Economy and Sustainable Development :
โดย ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา
4.2 กลุ่มสาระวิชา Human Resource Development and Leadership
4.2.1 Strategies to develop “Human Resource 4.0” : โดย
ดร.สุริยเดว ทรีปาตี สถาบันสุขภาพเด็กแหํงชาติมหาราชินี กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข
4.2.2 Paradigm Shift for Proactive Leader : PacRim Group
4.2.3 Creative Innovation : ดร.วิริยะ ฤาชัยพาณิชย์
4.3 กลุ่มสาระวิชา Advance Applied Management
4.3.1 The Public Private Partnership (PPP) and Investment in
EEC : โดย ดร.คณิศ แสงสุพรรณ เลขาธิการสกพอ.
4.3.2 Public Mind and Cross Cultural Management : โดยนายชาญ
ศิลป์ ตรีนุชกร PTT President and Chief Executive Officer
4.3.3 Business Continuing Management (BCM) : คุณสุริยะ
ปริปุณณะ Senior Manager Corporate BCM, SCG
ตาแหนํง Engineering Manager จากบริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จากัด
(มหาชน)
- SHE & En Business Risk
- การจั ด การทรั พ ยากรและสิ่ ง แวดล๎ อ ม เชํ น น้ า Carbon
Footprint
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4.4 กลุ่มสาระวิชา Advance Green Environment Management
4.4.1 Smart City for Rayong : ดร.ภาคภูมิ ศรีธิมากุล TOT (CAT)
4.4.2 Urban Planning and Development of Smart City in EEC :
โดยนายมณฑล สุดประเสริฐ อธิบดีกรมโยธาธิการ และผังเมือง
4.4.3 Circular Economy : โดยนายธนาชัย ปิยะศรีทอง SCG
Program Manager Circular Economy
4.5 กลุ่มสาระวิชา Study Tours
4.5.1 Domestic : U-Tapao Airport / Map Thaput Seaport /
Laem Chabang Seaport / ศูนย์กาจัดขยะอบจ. ระยอง / IRPC Complex / BLCP / Sentury Tires / Phuket
Smart City
4.5.2 International : Zhengzhou Airport Economy Zone (ZAEZ)
(China) / Shang Hai Seaport (China)
5. ระยะเวลาศึกษา และสถานที่
5.1 ปฏิทินการศึกษา
(1) ระยะเวลาศึกษาประมาณ 4 เดือน (เริ่ม..............สิ้นสุด.............)
(2) เวลาศึกษาทุกวันพุธ เวลา 15.00 – 18.15 น.
(3) อาหารเย็น และกิจกรรมเครือขํายสัมพันธ์ ทุกวันพุธ เวลา 18.15 –
21.00 น.
(4) สถานที่ศึกษาในห๎องเรียน ณ ห๎อง..................... โรงแรมโกลเด๎นซิตี้
ถนนสุขุมวิท อาเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง
5.2 การศึกษาภาควิชาการในห้องเรียน
นัก บริ ห ารที่ เ ข๎า ศึก ษาจะได๎รั บฟั งการบรรยาย และแลกเปลี่ ย น
เรียนรู๎จากวิทยากรผู๎ทรงคุณวุฒิตามชํวงเวลา ดังนี้
(1) ลงทะเบียน
เวลา 14.00 – 15.00 น.
(2) บรรยายชํวงที่ 1
เวลา 15.00 – 16.45 น.
(3) พัก
เวลา 16.15 – 16.30 น.
(4) บรรยายชํวงที่ 2
เวลา 16.30 – 17.45 น.
(5) Discussion
เวลา 17.45 – 18.15 น.
(6) อาหารเย็น และกิจกรรมกลุํมสัมพันธ์ เวลา 18.15 – 21.00 น.
** ประกอบด๎วย อาหารทะเล/อาหารเพื่อสุ ขภาพคุณภาพสูง ข๎าวเพื่อสุขภาพเกรด พรีเมี่ยม
เครื่องดื่มบารุงสุขภาพระดับคุณภาพ และอาหารเสริมสุขภาพอื่นๆ ภายใต๎บรรยากาศจากเสียงดนตรี และมิตรภาพ
5.3 การศึกษานอกชั้นเรียน
นักบริหารที่เข๎าศึกษาจะรับการเพิ่มความรู๎ และประสบการณ์จาก
การศึกษาดูงานซึ่งเป็ น โครงการจริ งที่ป ระสบความส าเร็จนามาเชื่อมโยงกับการศึก ษาภาควิช าการในห๎ องเรีย น
ประกอบด๎วย
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(1) การศึกษาดูงานภายในประเทศ
เป็นการศึกษาดูงาน และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหวํางนัก
บริหารที่เข๎าศึกษากับเจ๎าของโครงการที่เป็นตัวอยํางองค์กรที่ประสบความสาเร็จในการบริหารธุรกิจเพื่อนาหลักการ/
วิธีการ/เทคนิคเฉพาะด๎านมาใช๎เป็นแนวทางในการพัฒนารูปแบบ (Model) ที่เหมาะสมกับหนํวยงานหรือองค์กร
(2) การศึกษาดูงานในตํางประเทศ
เป็นการศึกษาภาคสมัครใจของนักบริหารที่เข๎าศึกษาสามารถ
เลือกเพิ่มเติมได๎ เพื่อให๎นักบริหารสามารถเปรียบเทียบแนวทาง และกระบวนการบริหารจัดการโครงการสาคัญใน
ตํางประเทศ กับโครงการสาคัญของประเทศไทยในลักษณะ Best Practice ตามกรอบพันธกิจโดยให๎กลุํมนักบริหารที่
ต๎องการไปศึกษาดูงานในตํางประเทศรํวมกันคัดเลือกสถานที่ที่จะไปโดยเสียคําใช๎จํายเพิ่มเติมนอกเหนือจากหลักสูตร
5.4 การจัดทาเอกสารวิชาการรายกลุ่ม
นัก บริห ารที่เ ข๎ า ศึก ษาแตํ ล ะกลุํ ม รํว มกัน เสนอโครงการทางธุ ร กิ จ
(Business Module) ที่ส ามารถนาไปเป็นแนวทางสูํ การปฏิบัติได๎จริงทั้งที่เป็นลักษณะโครงการของภาครัฐ
ภาคเอกชน หรือโครงการรํวมทุนแบบ Public – Private Partnership (PPP) ให๎สอดคล๎องกับการพัฒนาพื้นที่พิเศษ
ภาคตะวันออก (EEC) โดยมุํงเน๎นการใช๎ความคิดสร๎างสรรค์และ/หรือ นวัตกรรม และ/หรือเทคโนโลยีมาเป็นจุดสาคัญ
ของโครงการ รูปแบบของโครงการทางธุรกิจดังกลําวจะมีคุณลักษณะเรียบงําย / ขนาดเล็ก / ชาญฉลาด / ท๎าทาย
(A Simple – small - smart – challenge business Module)
5.5 การนาเสนอผลงานกลุ่ม
กลุํ ม นั ก บริ ห ารที่ เ ข๎ า ศึ ก ษาจะน าเสนอผลงานกลุํ ม ในชํ ว งสั ป ดาห์
สุดท๎ายของการศึกษา โดยจังหวัดระยอง องค์การบริหารสํวนจังหวัดระยอง และสถาบันพระมหาชนกจังหวัดระยอง
จะเชิญผู๎ทรงคุณวุฒิจากทุกภาคสํวนมารํวมรับฟัง และให๎ข๎อเสนอแนะ อันจะเกิดประโยชน์อยํางยิ่งตํอการพัฒนานัก
บริหารยุค 4.0 รวมทั้งจะมีการคัดเลือก และมอบโลํเกียรติคุณจากผู๎วําราชการจังหวัดระยองให๎กับกลุํมที่มีผลงาน
ดีเดํน
**หมายเหตุ : ผลงานกลุํมจะถูกรวบรวมใน “ฐานข๎อมูลคลังสมองจังหวัดระยอง” สาหรับ
นาไปประยุกต์ใช๎ประโยชน์ตํอไป
6. การลงทะเบียนเข้าศึกษา
- คําลงทะเบียนเข๎าศึกษา จานวน 59,000-บาท (รวมภาษีมูลคําเพิ่มแล๎ว)
ไมํรวมคําศึกษาดูงานในประเทศ และตํางประเทศ ซึ่งผู๎สมัครเลือกได๎ตามความสมัครใจ
- สมัคร Online ได๎ที่มูลนิธิสถาบันพระมหาชนกจังหวัดระยอง นายพิชัย
วังเกษมสุข โทร. 061 – 151 5559
- ใบเสร็จรับเงินออกโดยมูลนิธิสถาบันพระมหาชนกจังหวัดระยอง
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ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการ กรอ.
1) ประธานหอการค้าจังหวัดระยอง : สอบถามเพิ่มเติมวํา กลุํมเป้าหมายเป็นใครบ๎าง และจะเริ่ม
หลักสูตรนี้เมื่อใด เสนอเพิ่มเติมในสํวนของการศึกษาดูงานในประเทศ ขอให๎มีการกาหนดสถานที่ดูงานมากยิ่งเชํน เชํน
สนามบินนานาชาติอูํตะเภา ระยอง พัทยา บํอบาบัดขยะขององค์การบริหารสํว นจังหวัดระยอง หรือทําเรือนิค ม
อุตสาหกรรมมาบตาพุด เป็นต๎น
2) นายมนตรี ชนะชัย วิบูลวัฒน์ ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง : ชี้แจงวํา
สถานที่ในการศึกษาดูงานในประเทศสามารถเพิ่มเติมได๎ และกุลํมเป้าหมายคือหัวหน๎าสํวนราชการ
3) ประธานที่ประชุมฯ : ให๎ข๎อเสนอแนะวํา ให๎ ปรับเปลี่ ยนหลั กสู ตรให๎ มีความสอดคล๎องกับ
สถานการณ์ในปัจจุบันมากขึ้น
4) ผู้แทนประธานชมรมธนาคารจังหวัดระยอง : เสนอเพิ่มเติมวํา กลุํมเป้าหมายสํวนใหญํเป็น
หัวหน๎าสํวนราชการ ซึง่ มีข๎อจากัดในเรื่องคําใช๎จํายในการศึกษา ซึ่งคํอนข๎างสูง
5) นายกสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวั ดระยอง : หากหลักสูตรดังกลําว มีผู๎สมัครเข๎ารํวมไมํถึง
30 คน หลักสูตรจะเดินตํอหรือไมํ
6) นายมนตรี ชนะชัยวิบูลวัฒน์ ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง : เบื้องต๎นมี
ผู๎สนใจสอบถามรายละเอียดเข๎ามาเป็นจานวนมาก ประเด็นคือเกณฑ์ในการคัดเลือก จะต๎องมีการกาหนด ระหวําง
ภาครัฐ ภาคเอกชน จะต๎องกาหนดแผนรองรับตํอไป

มติที่ประชุม :
1. รับ ทราบตามที่ นายมนตรี ชนะชัยวิบูลวัฒ น์ ที่ปรึกษานายกองค์การบริห าร
สํวนจังหวัดระยอง นาเสนอ
2. เห็นชอบในหลักการการจัดทาหลักสูตรสาหรับผู๎บริหารยุคใหมํในจังหวัดระยอง
โดยขอให๎มีการปรับปรุงหลักสูตรให๎สอดคล๎องกับสถานการณ์ในปัจจุบันให๎มากขึ้น

5.3 ข้ อ เสนอภาคเอกชน (ด้ า นการลงทุ น ด้ า นแรงงาน ด้ า นการท่ อ งเที่ ย ว
ด้านโครงสร้างพื้นฐานและโลจิสติกส์และด้านกฎระเบียบที่เป็นอุปสรรคต่อการประกอบธุรกิจจังหวัด)
1. นายปรัชญา สมะลาภา ที่ปรึกษา กรอ.จังหวัดระยอง :’เสนอแนะวํา ขณะนี้ภัตตาคาร
ร๎านอาหารตํางๆ ในประเทศจีน มีความเข๎มงวดในเรื่องคุ ณภาพอาหาร อยากให๎จังหวัดระยองมีความเข๎มงวดมาก
ยิ่งขึ้น มีการผํานมาตรฐานสินค๎าทางการเกษตรตามมาตรฐาน GAP เพื่อสร๎างความเชื่อมั่นให๎กับสินค๎าของจังหวัดมาก
ขึ้น
2. ประธานที่ประชุมฯ : ให๎เกษตรและสหกรณ์เป็นหนํวยงานหลักในการดาเนินการตาม
มาตรฐาน GAP และรายงานผลการดาเนินงานให๎ผู๎วําราชการจังหวัดระยองทราบโดยเร็ว
3. ประธานหอกาค้าจังหวัดระยอง : เสนอแนะเรื่องการจัดทาฐานข๎อมูลของจังหวัดระยอง
ให๎มีความถูกต๎อง ครบถ๎วน สามารถนาฐานข๎อมูลไปใช๎ประโยชน์ตํอไปได๎
4. ผู้แทนสภาอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง : ประชาสัมพันธ์ทุกภาคสํวนรํวมงานสัมมนายุค
ดิจิทัลในอนาคต โดย ดร.ภาคภูมิ ศรีธิมากุล จัดโดย สภาอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง ในวันที่ 25 กันยายน 2562
เวลา 13.30 น. ณ โรงแรมโกลเด๎นซิตี้ระยอง จังหวัดระยอง
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5. ประธานหอการค้าจังหวัดระยอง ฝากให้ติดตามความคืบหน้า 3 เรื่อง ดังนี้
1) การแก๎ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง
2) การแก๎ไขปัญหาลุํมน้าระยอง (แมํน้าระยองตื้นเขิน)
3) การแก๎ไขปัญหาการจราจรติดขัดบริเวณแยกตะพง

มติที่ประชุม :
1. รับทราบ รับทราบข๎อเสนอแนะของ คณะกรรมการ กรอ.
2. มอบหมายส านั ก งานเกษตรและสหกรณ์ จั ง หวั ด ระยอง เป็ น หนํ ว ยงานหลั ก ในการ
ดาเนินการตามมาตรฐาน GAP และรายงานผลการดาเนินงานให๎ผู๎วําราชการจังหวัดระยองทราบโดยเร็ว
3. มอบหมายส านั ก งานจั ง หวั ด ระยองติ ด ตามความคื บ หน๎ า ติ ด ตามความคื บ หน๎ า การ
ดาเนินการตมที่ประธานหอการค๎าจังหวัดระยองติดตามความก๎าวหน๎า 3 เรื่องข๎างต๎นและรายงานที่ประชุมทราบ
ในครั้งตํอไป

วาระที่ 6

เรื่องอื่นๆ
- ไม่มี –
เลิกประชุมเวลา 16.30 น.

ลงชือ่

-อนงค์พร อารีกุล- ผู๎บันทึกฯ
(นางสาวอนงค์พร อารีกุล)
พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน

ลงชื่อ –จีรวัสส์ เปรมดิษฐ์- ผูต๎ รวจรายงานการประชุมฯ
(นายจีรวัสส์ เปรมดิษฐ์)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ
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