รายงานการประชุม
คณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจจังหวัดระยอง
(กรอ.จังหวัดระยอง) ครั้งที่ 1/2562 (ครั้งที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562)
ในวันที่ 25 มีนาคม 2562 เวลา 09.30 น.
ณ ห้องศรีสมุทโภคไชย ชัน้ 4 ศาลากลางจังหวัดระยอง
------------------------------------------------------------------

กรรมการฯ ผู้เข้าร่วมประชุม
1. นายธีรวัฒน์ สุดสุข
2. นายนพดล ตั้งทรงเจริญ
3. นายสุรพล สุทธจินดา
4. นางสุวรรณา โดตี้
5. นางสาวมัณฑิยา นาคทอง
6. นางวรัญญา ถนอมพันธุ์
7. นางจินตนา รักสุจริตวงศ์
8. นางคะนึงนิจ ทยายุทธ
9. นางจุฑารัตน์ ขาวคม
10. นายธีรพันธ์ ศิริปักมานนท์
11. นายกุมพล ชวนชม
12. นางอนุชิดา ชินศิรประภา
13. นายชยุต ชัยตระกูลทอง
14. นางสาวนภาวรรณ หีบโอสถ
15. นายสมเกียรติ พูลสุขเสริม
16. นายจีรวัสส์ เปรมดิษฐ์
17. นายบุญยืน เลาหะวิทยรัตน์
18. นายแดน ปรีชา
19. นายโชติชัย บัวดิษ

แทน ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง
ประธานที่ประชุมฯ
ประธานหอการค้าจังหวัดระยอง
ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง
ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดระยอง
แทน เกษตรและสหกรณ์จังหวัดระยอง
พาณิชย์จังหวัดระยอง
คลังจังหวัดระยอง
แทน อุตสาหกรรมจังหวัดระยอง
แทน ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดระยอง
แทน ท้องถิ่นจังหวัดระยอง
ประชาสัมพันธ์จังหวัดระยอง
ที่ปรึกษา กรอ.จังหวัดระยอง
นายกสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดระยอง ที่ปรึกษา กรอ.จังหวัดระยอง
แทน ผู้อานวยการสานักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สานักงานระยอง
หัวหน้าสานักงานจังหวัดระยอง
กรรมการเลขานุการ
แทน ผู้อานวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
เลขาธิการหอการค้าจังหวัดระยอง
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
เลขาธิการสภาอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
แทน เลขาธิการสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดระยอง

กรรมการฯ ผู้ไม่ได้เข้าร่วมประชุม (ติดราชการ/ภารกิจสาคัญ)
1. นายสมมิต บูรพา
ประธานชมรมธนาคารจังหวัดระยอง
2. นายปรัชญา สมะลาภา
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านเศรษฐกิจ
3. นายวราวุธ ปิ่นเงิน
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านสังคม
4. นายไชยรัตน์ ไตรรัตนจรัสพร
ที่ปรึกษา กรอ.จังหวัดระยอง
รายงานการประชุม กรอ.จังหวัดระยอง ครั้งที่ 1/2562 (ครั้งที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ.2562)
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5. ว่าที่เรือตรีชูชีพ อรุณเหลือง
6. นายวีระพล พวงพิทยาวุฒิ
7. นายสุริยนต์ จันทร์ศิริ

ประธานอาชีวศึกษาจังหวัดระยอง
ที่ปรึกษา กรอ.จังหวัดระยอง
เลขาธิการชมรมธนาคาร

ผู้เข้าร่วมประชุม/ชี้แจงที่ประชุม
1. นายพิภวัต หาญไพบูลย์
ผู้แทน โครงการชลประทานระยอง
2. นายสาโรจน์ เชาว์ดี
ผู้แทน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดระยอง
3. นายรุ่งโรจน์ สถิตย์
ผู้อานวยการแขวงทางหลวงระยอง
4. นางสาวทิพย์อาภา ยลธรรม์ธรรม
ผู้อานวยการสานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดระยอง
5. นายกร สุวรรณรัฐ
ผู้จัดการส่วนสานักงาน บริษัท พีทีทีโกลบอล เคมีคอล จากัด (มหาชน)
6. นายธานี จารุนัฎ
ผู้แทน ศูนย์ควบคุมมลพิษจังหวัดระยอง
7. นายประเทือง วงศ์ซิ้ม
รองประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง
8. นายไพโรจน์ ปิติพันธ์รัตน์
สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดระยอง
9. เจ้าหน้าที่สานักงานคลังจังหวัดระยอง เจ้าหน้าที่สภาอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง
และ เจ้าหน้าที่สานักงานจังหวัดระยอง

เริ่มประชุมเวลา 09.3๐ น.
เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประธานคณะกรรมการ
ร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ จังหวัดระยอง (กรอ.จังหวัดระยอง) ติดภารกิจสาคัญ
ได้ม อบหมาย นายธีร วัฒ น์ สุ ด สุ ข รองผู้ ว่ าราชการจัง หวัด ระยอง เป็น ประธานในการประชุม โดย ได้ ก ล่ าวเปิ ด
การประชุมฯ และดาเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้

ระเบียบวาระวาระที่ ๑ เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
กระทรวงมหาดไทยแจ้งว่าคณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2558 รับทราบและเห็นชอบ
ผลการประชุมร่วมระหว่างนายกรัฐมนตรีกับภาคเอกชนเมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2558 ซึ่งนายกรัฐมนตรีมีข้อสั่งการ
มอบหมายกระทรวงมหาดไทยเป็นหน่วยงานหลักร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐ
และเอกชนเพื่ อ แก้ ไ ขปั ญ หาทางเศรษฐกิ จ อย่ า งต่ อ เนื่ อ งและสม่ าเสมอ ’และให้ มี ก ารปรั บ ปรุ ง โครงสร้ า ง
เป็นคณะกรรมการร่ว มภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒ นาและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ โดยเพิ่มเติมองค์ประกอบ
ของกรรมการซึ่ ง เป็ น ภาคการศึ ก ษา ภาคประชาสั ง คมและอื่ น ๆ’ให้ เ ข้ า มามี ส่ ว นร่ ว มในการพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น
และก าหนดให้ มี ก ารประชุ ม ’กรอ.จั ง หวั ด เน้ น เฉพาะเรื่ อ งเศรษฐกิ จ ]ซึ่ ง จั ง หวั ด ระยองได้ มี ค าสั่ ง จั ง หวั ด ระยอง
ที่ 7559/2558 ลงวันที่ 14 ธันวาคม 2558 แต่งตั้งคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาและแก้ไข
ปัญหาทางเศรษฐกิจจังหวัดระยอง (กรอ.จังหวัดระยอง) เพื่อทาหน้าที่ในการให้ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะในการแก้ไข
ปัญหาทางเศรษฐกิจของจังหวัดระยอง
การประชุ ม ในวั น นี้ จั ง หวั ด ระยอง ได้ เ ชิ ญ คณะกรรมการฯ ส่ ว นราชการและหน่ ว ยงาน
ที่เกี่ยวข้องมาประชุมเป็นครั้งที่ 1/2562’(ครั้งที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ.2562) เพื่อร่วมหารือการบริหารงานจังหวัด
ให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล ตามกรอบแนวทางพัฒนาจังหวัดระยอง, และติดตามผลการดาเนินการตามมติ
ที่ประชุม กรอ.จังหวัดระยอง ครั้งที่ผ่านมา ประกอบกับมีข้อเสนอจากคณะกรรมการฯ เพิ่มเติมเพื่อมาร่วมพิจารณา

มติที่ประชุม : รับทราบตามที่ประธานฯ แจ้งให้ทราบ
รายงานการประชุม กรอ.จังหวัดระยอง ครั้งที่ 1/2562 (ครั้งที่ 2 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 6/2561 (ครั้ ง ที่ 1
ปีงบประมาณ พ.ศ.2562) เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2561

เลขานุ ก ารคณะกรรมการ กรอ. :’ตามที่ จั ง หวั ด ได้ เ ชิ ญ คณะกรรมการร่ ว มภาครั ฐ
และเอกชนเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจจังหวัดระยอง ประชุมครั้งที่ 5/๒๕๖1 (ครั้งที่ 6 ปีงบประมาณ
พ.ศ.2561) เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 25๖1 นั้น สานักงานจังหวัดระยอง ในฐานะฝ่ ายเลขานุการฯ ได้จัดทา
รายงานการประชุมและเวียนเรื่องให้คณะกรรมการฯ รับรองรายงานการประชุมดังกล่าว จานวน 16 หน้า พร้อมได้
นาเรียนไว้ในเว็บไซต์จังหวัด (www.rayong.go.th) ตามหนังสือจังหวัดระยอง ด่วนที่สุดที่ รย 0017.2/ว 5462
ลงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2561 ด้วยแล้ว ทั้งนี้ หากกรรมการท่านใดมีความประสงค์จะขอแก้ไขเพิ่มเติมให้แจ้ง
ฝ่ายเลขาฯ ได้โดยตรง

มติที่ประชุม : รับรองรายงานการประชุมฯ
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่อง เพื่อทราบ
๓.1 รายงานภาวะเศรษฐกิจ และการคลังจังหวัดระยอง
คลังจังหวัดระยอง : รายงานสถานการณ์สภาวะเศรษฐกิจของจังหวัดระยอง ดังนี้
1) เศรษฐกิจจังหวัดระยองเดือนมกราคม 2562 มีสัญญาณขยายตัวเมื่อเทียบกับ
เดือนเดียวกันปีก่อน และชะลอตัวต่อเนื่องจากเดือนก่อนหน้า
ด้า นอุปสงค์ (การใช้จ่า ย) ขยายตัว จากการบริโ ภค และการลงทุน ภาคเอกชน
และการใช้จ่ายภาครัฐ
ด้านอุปทาน (การผลิต) ขยายตัวจากภาคอุตสาหกรรม และภาคบริการ ขณะที่
ภาคอุตสาหกรรมหดตัว
ดัชนีผลผลิตภาคเกษตรกรรม -+34.3% หดตัวจากยางพารา และสับปะรด ขณะที่
มันสาปะหลัง ไก่เนื้อ และสุกร หดตัว
ดั ชนี การใช้จ่ า ยภาครั ฐ +5.9% หดตั ว จากรายจ่า ยประจา และรายจ่า ยลงทุ น
ภาครัฐ รวมถึงรายจ่ายประจาและรายจ่ายลงทุนส่วนท้องถิ่น
ดัชนีผลผลิตและภาคบริการ +5.0% ขยายตัวจากรายได้จากการท่องเที่ยวจานวน
นักท่องเที่ยว และอัตราการเข้าพักแรมเฉลี่ยที่เพิ่มขึ้น
ดัชนีด้านการบริโภคภาคเอกชน +12.5% ขยายตัวจากภาษีมูลค่าเพิ่ม และรถยนต์
จดทะเบียนใหม่
ดัชนีผลผลิตภาคอุตสาหกรรม -1.4%’หดตัวจากปริมาณไฟฟ้าภาคอุตสาหกรรม
ขณะที่ทุนจดทะเบียนภาคอุตสาหกรรมขายตัว
ดัชนีด้านการลงทุนภาคเอกชน +24.0% ขยายตัวจากพื้นที่อนุญาตก่อสร้างรวม
สินเชื่อเพื่อการลงทุน และปริมาณรถยนต์เพื่อการพาณิชย์จดทะเบียนใหม่
อัตราเงินเฟ้อทั่วไปของจังหวัด อยู่ที่ร้อยละ 0.1
การจ้างงาน +5.0%
มูลค่าการนาเข้า 136,801 ล้านบาท
ส่งออกด่านศุลกากร 62,775 ล้านบาท
รายงานการประชุม กรอ.จังหวัดระยอง ครั้งที่ 1/2562 (ครั้งที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ.2562)
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รายได้จัดเก็บ ณ ตุลาคม – มกราคม 2562 68,477.6 ล้านบาท +17.0%

รายการ

2) การติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561
(1) งบจังหวัด
หน่วย : ล้านบาท
ก่อหนีผ้ กู พัน
เบิกจ่าย
ลาดับ
วงเงินทีไ่ ด้รับ
ของ
คงเหลือ
การจัดสรร จานวนเงิน ร้อยละ จานวนเงิน ร้อยละ
ประเทศ

รายจ่ายประจา
รายจ่ายลงทุน
ภาพรวม

119.74
250.92

35.71
85.43

29.82
34.05

27.80
-

23.22
-

91.94
250.92

370.66

121.14

32.68

27.80

7.50

342.86

50
55

ที่ ม า : รายงานผลการเบิ ก จ่ า ยจากระบบ GFMIS ข้ อ มู ล ณ วั น ที่ 15 มี น าคม 2562

(2) งบกลุ่มจังหวัด
หน่วย : ล้านบาท
รายการ
รายจ่ายประจา
รายจ่ายลงทุน
ภาพรวม

วงเงินทีไ่ ด้รับ
ก่อหนีผ้ กู พัน
ลาดับ
เบิกจ่าย
คงเหลือ
การจัดสรร
จานวนเงิน ร้อยละ จานวนเงิน ร้อยละ จานวนเงิน การเบิกจ่าย
43.97
0.72
1.64
0.72
1.64
43.25
13
165.00
165.00
4
208.97
0.72
0.34
0.72
0.34 208.25
5

ที่ ม า : รายงานผลการเบิ ก จ่ า ยจากระบบ GFMIS ข้ อ มู ล ณ วั น ที่ 15 มี น าคม 2562

(3) การเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี
หน่วย : ล้านบาท
เงินกันไว้เบิกเหลือ่ มปี
ประจาปีงบประมาณ
ปี 2561
ปี 2558-2560
รวม

วงเงินทีไ่ ด้รับ
การอนุมัติ
2,054.60
1,083.83
3,138.43

เบิกจ่าย
จานวนเงิน
945.68
235.66
1,181.34

ร้อยละ
46.03
21.74
37.64

คงเหลือ
จานวนเงิน
ร้อยละ
1,108.92
53.97
848.17
78.26
1,957.09 62.36

ที่ ม า : รายงานผลการเบิ ก จ่ า ยจากระบบ GFMIS ข้ อ มู ล ณ วั น ที่ 15 มี น าคม 2562

ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการ กรอ.
1) ประธานหอการค้าจังหวัดระยอง : แจ้งว่า มีผู้ประกอบการ เช่น ธุรกิจร้านอาหารต่างๆ มี
จานวนลูกค้าลดลง อยากทราบว่าพอจะมีแนวทางในการแยกข้อมูลลึกลงไปถึงรายสาขาอาชีพหรือไม่ อยากทราบ
ข้อมูลการขยายตัวหรือลดลงของธุรกิจประเภทต่างๆ เพื่อทราบข้อมูลข้อเท็จจริงมากขึ้น
รายงานการประชุม กรอ.จังหวัดระยอง ครั้งที่ 1/2562 (ครั้งที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ.2562)

หน้า ๔

2) คลังจังหวัดระยอง : ชี้แจงว่า การวิเคราะห์ด้านเศรษฐกิจตามฐานการวิเคราะห์จะไม่ได้
นาข้อมูลผู้ประกอบการ Sme มาร่วมด้วย จึงไม่สามารถแยกรายละเอียดย่อยรายสาขาธุรกิจได้
3) ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง : แจ้งว่า ปัจจุบันโรงงานขนาดใหญ่มีการนา
โซล่าเซลล์มาใช้มากขึ้นโดยผลิตไฟฟ้าขึ้นใช้เองภายในโรงงาน แต่ไม่ทราบข้อมูลการใช้ไฟฟ้าในส่วนนี้ พอจะมีวิธีการ
จัดเก็บข้อมูลด้านการใช้ไฟฟ้าในส่วนที่ผลิตขึ้นมาใช้เองได้หรือไม่ เช่น มีจานวนกี่โรงงาน และใช้ ไฟฟ้ากี่วัตต์ เพื่อนามา
วิเคราะห์ข้อมูลในภาพรวมของจังหวัดระยอง และวิเคราะห์เศรษฐกิจได้แม่นยามากขึ้น
4) นางอนุชิดา ชินศิรประภา ที่ปรึกษา กรอ.จังหวัดระยอง : เสนอแนะว่า การจัดเก็บข้อมูล
ด้านการคลังจะเก็บข้อมูลตามแบบมาตรฐานดีอยู่แล้ว แต่ขอให้เพิ่มเติม เช่น ธุรกิจร้านอาหาร ร้านไหนขายดี อาหาร
อร่อย อยากให้มีฐานข้อมูลเพิ่มเติมในส่วนนี้ เพื่ออานวยความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวในจังหวัดระยอง
พอจะมีแนวทางหรือไม่
5) ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดระยอง : ชี้แจงเพิ่มเติมว่า ข้อมูลด้านการ
ท่องเที่ย ว มีตัวเลขเพิ่มขึ้น เนื่องจากได้มีการรณรงค์ในการจดทะเบียนผู้ ประกอบการโรงแรมมากขึ้น จึงทาให้ มี
ฐานข้อมูลที่ชัดเจน แน่นอน ส่งผลให้รายได้ภาคการท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้น
6) คลังจังหวัดระยอง : แจ้งเพิ่มเติมว่า ได้นาข้อมูลสภาวะเศรษฐกิจการคลังของจังหวัด
ระยอง น าเสนอเป็ น ประจ าทุ กเดือ น โดยจะมี การวิ เคราะห์ โ ดยละเอียดตามแบบมาตรฐานของกรมบัญ ชีกลาง
โดยตารางเครื่องชี้เศรษฐกิจของจังหวัด (Economic leading Indicators : ELI) ซึ่งประกอบด้วย เศรษฐกิจด้าน
อุปทาน (การผลิต) เศรษฐกิจด้านอุปสงค์ (ด้านการใช้จ่าย) ด้านการเงิน ด้านเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ ด้านการคลัง
และนโยบายรัฐบาล และในส่วนของภาษีมูลค่าเพิ่ม ภ.พ. 30 ที่ต้องการให้แยกว่ามาจากประเภทการขายสินค้าใดบ้าง
นั้น สานักงานคลังจังหวัดระยองไม่สามารถลงรายละเอียดได้ เนื่องจากเป็นข้อมูลเชิงลึก ติดข้อจากัดในเรื่องของการ
เปิดเผยข้อมูลของสานักงานสรรพากรพื้นที่ระยอง

มติที่ประชุม :
1. รับทราบตามที่คลังจังหวัดระยอง เสนอ
2. มอบหมายสานักงานคลังจังหวัดระยองนาข้อเสนอจากที่ประชุมฯ เพื่อพิจารณานาเสนอ
ในที่ประชุมฯ ในครั้งต่อไป
3. มอบหมายสานักงานพลังงานจังหวัดระยอง รวบรวมตัวเลขการใช้ไฟฟ้าโซลาเซลล์ของ
ผู้ประกอบการโรงงาน และนามารายงานที่ประชุมฯ ในครั้งต่อไป
4. มอบหมายสานักงานคลังจังหวัดระยองไปพิจารณาหน่วยงานที่เกี่ย วข้องเพื่อจัดเก็บข้อมูล
สภาวะเศรษฐกิจการคลังในเชิงลึกมาขึ้น เช่น สัดส่วนของการเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม ภ.พ.30

3.2 รายงานสถานการณ์น้าของจังหวัดระยอง
ผู้แทน โครงการชลประทานระยอง นาเสนอ ดังนี้
ปริมาณน้าในอ่างเก็บน้าที่สาคัญของจังหวัดระยอง
อ่างเก็บน้า
ดอกกราย
หนองปลาไหล
คลองใหญ่
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 25 มี.ค. 62)
44.01 (55.42 %)
108.81 (66.45%)
27.14 (67.68%)
158.46 (53.72%)
8.18 (41.63 %)
346.60 (57.97%)

ที่มา : โครงการชลประทานระยอง
รายงานการประชุม กรอ.จังหวัดระยอง ครั้งที่ 1/2562 (ครั้งที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ.2562)
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ความต้องการใช้น้าในกิจกรรมต่างๆ ของจังวัดระยองในปี พ.ศ.2562
ช่วงวันที่ 25 มีนาคม – 31 สิงหาคม 2562 (ปริมาณน้าในอ่าง 346.60 ล้าน ลบ.ม. ความต้องการใช้น้า
263.63 ล้าน ลบ.ม. : ปริมาณน้าในอ่างเพียงพอต่อความต้องการใช้น้าในภาคการเกษตร (พื้นที่ชลประทาน)
และกิจกรรมอื่นๆได้ตลอดช่วงฤดูแล้ง)
วันเดือนปี
อุปโภค ระบบนิเวศ เกษตร (เขตพื้นที่ชลประทาน)
มี.ค. 62
2.68
0.61
4.19
เม.ย. 62
9.90
2.32
14.00
พ.ค. 62
10.39
2.35
12.23
มิ.ย. 62
9.34
2.32
5.22
ก.ค. 62
9.69
2.35
5.22
ส.ค. 62
9.77
2.35
2.11
รวม
51.78
12.30
49.33
ที่มา : โครงการชลประทานระยอง

อุตสาหกรรม
9.02
35.24
35.90
20.18
23.70
26.20
150.23

รวม
16.50
61.46
60.86
43.42
40.97
40.43
263.63

ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการ กรอ.
1) ประธานที่ประชุมฯ : ขอให้โครงการชลประทานระยอง ควบคุมดูแลและบริหารจัดการ
เรื่องการใช้น้าอย่างใกล้ชิด หากมีปัญหาในเรื่องขาดแคลนน้าใช้ขอให้แจ้งจังหวัดทราบเพื่อพิจารณาแนวทางในการ
แก้ไขปัญหาต่อไป
2) นายประเทือง วงศ์ซิ้ม : แจ้งว่า ชาวสวนผลไม้ในพื้นที่อาเภอแกลง อาเภอเขาชะเมา
ที่อยู่นอกพื้นที่ชลประทานแจ้งว่าประสบปัญหาน้าแล้ง ส่งผลให้ผลไม้ เช่นทุเรียน มังคุด ขาดน้า ขอให้ที่ประชุม
พิจารณาแนวทางในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวด้วย
3) เลขาธิการหอการค้าจังหวัดระยอง : เพิ่มเติมว่า พื้นที่ชลประทานไม่ครอบคลุมทั้ง
จังหวัด เสนอแนะให้มีการทาระบบแพร่กระจ่ายน้าด้วยท่อให้กับเกษตรกรในพื้นที่นอกเขตชลประทาน ขอให้จังหวัด
ระยองพิจารณาแต่งตั้งคณะทางานบริหารจัดการน้าเพื่อการเกษตรนอกเขตชลประทานในจังหวัดระยอง เพื่อแก้ไข
ปัญหาดังกล่าว
4) ผู้แทนโครงการชลประทานระยอง : ชี้แจงว่ากรมชลประทานได้ดาเนิ นการแก้ไขปัญหา
ดังกล่าวอยู่แล้ว โดยวิธีการสูบน้าเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร ซึ่งได้ดาเนินการมาระยะหนึ่งแล้ว ส่วนแผนการบริหาร
จั ดการน้ าในอนาคตกรมชลประทานได้ มีโ ครงการจ้า งที่ป รึก ษาในการหาวิธี การนาน้าจากจังหวัดจั นทบุรีม าใช้
ส่วนเรื่องการแก้ไขปัญหาน้าแล้งในพืน้ ที่นอกเขตชลประทานจะต้องทีหน่วยงานหรือคณะทางานขับเคลื่อน
5) เลขาธิการหอการค้าจังหวัดระยอง : เสนอแนะว่า โครงการชลประทานระยองควร
บริหารจัดการน้าเพื่อแก้ไขปัญหาให้กับเกษตรกรในช่วงฤดูแล้ง เพราะวัตถุประสงค์ในการก่อสร้างอ่างเก็บน้าคือเพื่อใช้
ในการเกษตร ขอให้ชลประทานระยองวางแผนในการบริหารจัดการน้าในระยะยาว เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาขาดแคลนน้า
ในฤดูแล้งด้วย
6) ผู้แทนสมาคมธุรกิจท่องเที่ยว : ควรมีคณะทางาน 1 คณะ เพื่อบริหารจัดการน้า
ด้านการเกษตร เพื่อพัฒนาระบบการใช้น้าในภาคการเกษตร
7) ประธานหอการค้าจังหวัดระยอง : ขอให้ติดตามเรื่องการขอรับการสนับสนุนงบประมาณ
ในการก่อสร้างระบบท่อน้าดิบจากคลองใหญ่มาถึงอาเภอบ้านค่าย มีความคืบหน้าอย่างไรบ้าง
รายงานการประชุม กรอ.จังหวัดระยอง ครั้งที่ 1/2562 (ครั้งที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ.2562)
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มติทีประชุม :
1. รับทราบตามที่โครงการชลประทานระยอง เสนอ
2. มอบหมายสานักงานจังหวัดระยอง แต่งตั้งคณะทางานบริหารจัดการน้านอกเขตพื้นที่
ชลประทาน เพื่อดาเนินการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้าในฤดูแล้งต่อไป

บนเสาไฟ

3.3 รายงานผลการดาเนินการจัดระเบียบสายและอุปกรณ์สื่อสารโทรคมนาคม

ผู้แทนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดระยอง นาเสนอ ดังนี้
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดระยอง รายงานผลการดาเนินการตามแผนปฏิบัติการ
(Action Plan) การจัดระเบียบสายอุปกรณ์และอุปกรณ์สื่อสารโทรคมนาคมบนเสาไฟฟ้า โดยเริ่มทาการรื้อถอนสาย
และอุปกรณ์สื่อสารที่ไม่ได้ใช้และละเมิด พร้อมกันทั้ง 74 จังหวัด ทั่วประเทศ เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2560
ในส่วนของจังหวัดระยอง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดระยอง ร่วมกับหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง ดาเนินการจัดระเบียบสายอุปกรณ์สื่อสารโทรคมนาคมบนเสาไฟฟ้าตามแผนปฏิบัติการดังกล่าว เพื่อให้
เกิ ด ความเป็ น ระเบี ย บเรี ย บร้ อย มี ทั ศนี ย ภาพที่ ส วยงาม มี ค วามปลอดภั ย ต่ อชี วิ ต และทรั พ ย์ สิ น ของประชาชน
โดยดาเนินการในบริเวณถนนสุขุมวิท ตั้งแต่สี่แยกเนินสาลี จนถึงสามแยกขนส่ง ทั้ง 2 ฝั่งถนน ระยะทางรวมทั้งสิ้น
2.7 กิโลเมตร เรียบร้อยแล้ว ดังนี้
1) งานติดตั้งคอนเหล็กรองรับสายสื่อสาร จานวน 408 ท่อน
2) งานจัดระเบียบสายอุปกรณ์และอุปกรณ์สื่อสาร จานวน 204 ต้น
ในปี งบประมาฯ พ.ศ.2562 มีแผนจะดาเนินการให้ เสร็จสิ้ นทั้งหมดในเดือน
สิงหาคม – กันยายน 2562 ดังนี้
แผนงานที่ 1 ความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทางาน
- ดาเนินการตรวจสอบการพาดสายสื่อสารและอื่นๆ ให้เป็นไปตามมาตรฐานที่
กาหนด
แนวทาง (ดาเนินการในระหว่างเดือน เมษายน - ตุลาคม 2562)
1) ดาเนินการตรวจสอบการพาดสายสื่อสารและอื่นๆ ให้เป็นไปตามมาตรฐานที่
กาหนด
2) กรณีตรวจสอบแล้ ว พบว่าไม่เป็นไปตามมาตรฐาน กฟภ./ไม่ปลอดภั ย
ให้ดาเนินการปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้อง
3) ปรับปรุงข้อมูลสายสื่อสารในระบบ TAMS
แผนงานที่ 2 งานส่งเสริมความปลอดภัย การประหยัดพลังงานไฟฟ้า และการ
ติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าให้ถูกต้องตามมาตรฐานในภาคประชาชน
- จัดทาโครงการปรับปรุงระบบจาหน่ายและสายสื่อสารที่เป็นจุดวิกฤต รกรุงรัง
ที่ไม่เป็นระเบียบ/ที่ไม่ใช้งาน
แนวทาง (ดาเนินการในระหว่างเดือน เมษายน – สิงหาคม 2562)
1) จัดประชุมหารือร่วมกับผู้ประกอบการสื่อสาร
2) ควบคุมประสานงานและกาหนดให้ผู้ประกอบการสื่อสารสารวจสายของ
ตนเองและนาไปกาหนดงบประมาณในการดาเนินงานของแต่ล่ะหน่วยงาน
3) ควบคุมประสานงาน และกาหนดให้ผู้ประกอบการสื่อสารดาเนินการรื้อถอน
สายที่ไม่ได้ใช้งานและจัดทา Cable Markers บนสายสื่อสารของหน่วยงานตนเอง
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4) ควบคุมประสานงานและกาหนดให้ผู้ ประกอบการสื่อสารดาเนินการจัด
ระเบียบสายสื่อสารให้ปลอดภัยและเป็นระเบียบเรียบร้อยร่วมกันทุกหน่วยงาน
5) ปรับปรุงข้อมูลสายสื่อสารในระบบ TAMS
6) รายงานความคืบหน้าผลการดาเนินงานทุกเดือน

ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการ กรอ.
1) ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดระยอง : เสนอแนะให้มีการจัดระเบียบ
สายและอุปกรณ์สื่อสารในแหล่งท่องเที่ยว เช่น ตลอดแนวชายฝั่งทะเลที่เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สาคัญ
2) ผู้ แ ทนการไฟฟ้ า ส่ ว นภู มิ ภ าคจั ง หวั ด ระยอง :’จะน าประเด็ น ตามที่ เ สนอแจ้ ง
ที่ประชุมฯ พิจารณาต่อไป

มติที่ประชุม : รับทราบตามทีผ่ ู้แทนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดระยอง นาเสนอ
3.4 ความคื บ หน้ า โครงการออกแบบรายละเอี ย ดและศึ ก ษาผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม (EIA) ถนนเฉลิมบูรพาชลทิต ระยะที่ 2

หัวหน้าสานักงานจังหวัดระยอง นาเสนอ ดังนี้
1. จากการประชุมคณะกรรมการร่ว มภาครัฐ และเอกชนเพื่อพัฒ นาและแก้ไข
ปัญหาทางเศรษฐกิจจังหวัดระยอง และการประชุมอื่นๆ ได้มีการหยิบยกข้อเสนอการดาเนินโครงการศึกษาจัดทาแผน
แม่บทและสารวจออกแบบรายละเอียดและวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมในขั้นรายละเอียด (EIA) ถนนเฉลิมบูรพา
ชลทิต ระยะที่ 2 วงเงิน 100 ล้านบาท เพื่อเป็นถนนท่องเที่ยวแห่ งใหม่ ซึ่งเป็นเส้ นทางเชื่อมต่อจากระยะที่ 1
(อาเภอแกลง – อาเภอบ้านฉาง) ที่ได้ดาเนินการไว้แล้วจากอาเภอแกลงไปยังจังหวัดจันทบุรี ซึ่งได้มีการทาข้อเสนอ
เพื่อของบประมาณไปตามช่องทางแหล่งงบประมาณต่างๆ หลายช่องทาง เช่น งบพัฒนาภาคตะวันออก งบ EEC
งบกระทรวง กรมที่เกี่ย วข้อง เป็ น ต้น และได้มีการปรับเปลี่ยนหน่ว ยที่ได้รับมอบหมายจากจังหวัดให้ เป็นหน่ว ย
รับผิดชอบ เช่น
- ม อ บ ห ม า ย อ ง ค์ ก า ร บ ริ ห า ร ส่ ว น จั ง ห วั ด เ ป็ น ห น่ ว ย ด า เ นิ น ก า ร
กระทรวงมหาดไทยมีความเห็นว่าหน่วยที่รับผลการศึกษาไปดาเนินการต่อ เช่น กรมทางหลวงชนบทอาจไม่ยอมรับใน
ผลการศึกษา
- มอบหมายสานักงานจังหวัดระยอง เป็นหน่วยดาเนินการสานักงบประมาณ
ท้วงติงว่าไม่ใช่ภารกิจหน้าที่
2. จังหวัดระยองได้นาเสนอโครงการฯ จากการที่นายกรัฐมนตรี (พลเอก ประยุทธ์
จันทร์โอชา) ได้เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่
6 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.00 น. ณ อาคารวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราไพพรรณี อาเภอเมือง
จันทบุรี จังหวัดจันทบุรี ซึ่งที่ประชุมได้มีมติให้ กระทรวงมหาดไทย โดยกรมโยธาธิการและผังเมืองและกระทรวง
คมนาคม รับไปพิจารณาศึกษาการออกแบบก่อสร้างเส้นทางเฉลิมบูรพาชลทิต (อู่ตะเภา–ชลบุรี ระยอง จันทบุรี)
ในส่วนที่อยู่ในความรับผิดชอบต่อไป
3. เนื่ อ งจาก มี ก ารสอบถามและติ ด ตามความคื บ หน้ า จากภาคประชาชน
และภาคเอกชนในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง จังหวัดระยองได้มีหนังสือสอบถามความก้าวหน้าการดาเนินการข้างต้นไปยัง
กรมโยธาธิการและผังเมือง และกระทรวงคมนาคม
3.1 กรมโยธาธิการและผังเมือง แจ้งตอบว่า การดาเนินโครงการฯ มิใช่ภารกิจ
หน้าที่หลัก และยินดีให้การสนับสนุนการดาเนินการ
รายงานการประชุม กรอ.จังหวัดระยอง ครั้งที่ 1/2562 (ครั้งที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ.2562)

หน้า ๘

3.2 กรมทางหลวงชนบทแจ้ ง ตอบว่ า มี ถ นนในความรั บ ผิ ด ชอบเพี ย ง
6.9 กิโลเมตรเท่านั้น
4. จากการประชุมคณะกรรมการเฉพาะกิจเพื่อบริหารการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษ
ภาคตะวันออก (กบอ.) มีมติในการประชุม ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2561 มอบให้ผู้ว่าราชการจังหวัด
ระยอง ส่งโครงการที่มีความสาคัญสูงของจังหวัด ให้ สานักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
(สกพอ.) เพื่อวิเคราะห์ และนาเสนอต่อคณะกรรมการ กบอ. โดยจังหวัดได้นาเสนอโครงการฯ อีกครั้ง และปรับวงเงิน
เหลือ จานวน 77 ล้านบาท
4.1 เมื่ อ วั น ที่ 5 ตุ ล าคม 2561 สกพอ. ได้ ป ระชุ ม ร่ ว มกั บ ผู้ แ ทนจั ง หวั ด
และสานักงบประมาณ เพื่อวิเคราะห์ความจาเป็นเร่งด่วน และความพร้อมของโครงการร่วมกัน และเห็นร่วมกันว่า
โครงการอยู่ในแผนภาพรวมเพื่อการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก และมีความจาเป็นเร่งด่วน ขอให้จังหวัด
กลับไปทบทวนโครงการ และ สกพอ. ได้มีข้อเสนอแนะให้กรมโยธาธิการและผังเมืองเป็นหน่วยดาเนินการ
4.2 จังหวัดระยองได้มีห นังสื อถึงกรมโยธาธิการและผั งเมืองเพื่อขอให้ เป็น
หน่วยดาเนินการตามข้อเสนอแนะข้างต้น และได้ปรับรายละเอียดโครงการฯ นาเสนอ สกพอ. อีกครั้ง
4.3 จากการประชุมคณะกรรมการเฉพาะกิจเพื่อบริหารการพัฒนาเขตพัฒนา
พิเศษภาคตะวันออก (กบอ.) ครั้งที่ 4/2561 วันอังคารที่ 11 ธันวาคม 2561 จังหวัดระยองได้เสนอโครงการฯ
โดย สกพอ. เสนอขอจากงบกลางประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563 แต่ได้รับการท้วงติงจากสานักงบประมาณว่า
โครงการฯ อาจไม่ใช่เรื่องเร่งด่วน และมีข้อจากัดในการใช้งบประมาณดังกล่าว ซึ่งอาจไม่สอดคล้องกับระเบียบการใช้
งบกลางฯ
5. ขณะนี้ จังหวัดระยอง ได้เสนอโครงการฯ เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณ
ตามแผนปฏิบัติราชการ พ.ศ.2563 จากกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1 และได้รับการตอบรับจากกลุ่มจังหวัดภาค
ตะวันออก 1 แล้ว
การนาเสนอโครงการฯ จะต้องมีการพิจารณา และการดาเนินการอีกหลายขั้นตอน
โดยเฉพาะได้มีการสอบถามจากกระทรวงมหาดไทย และสานักงบประมาณ ในฐานะหน่วยงานพิจารณาว่า การดาเนิน
โครงการมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหลายหน่วยงานตามเส้นทางที่ศึกษาระยะประมาณ 95 กิโลเมตร ทั้งหน่วยงานภาครัฐ
เทศบาล องค์การบริหารส่วนตาบล หน่วยงานทหาร และบริษัทเอกชน อีกทั้ง จะต้องมีการศึกษาวิเคราะห์ผลกระทบ
ด้านสิ่งแวดล้อม (EIA) ในบางช่วง ซึ่งจะต้องอาศัยความร่วมมือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประกอบกับผลการศึกษา
ที่ได้ จะต้องมีการนาไปใช้ในทันที
ปั จ จุ บั น จั ง หวั ด ระยอง ขอรั บ การสนั บ สนุ น งบประมาณจากกลุ่ ม จั ง หวั ด
ภาคตะวันออก 1 จานวน 77,000,000 บาท เพื่อดาเนินโครงการศึกษาจัดทาแผนแม่บท และสารวจออกแบบ
รายละเอียดและวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมในขั้นรายละเอียด (EIA) ถนนเฉลิมบูรพาชลทิต (ระยะที่ 2) ระยะทาง
95 กิโลเมตร ดาเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 หน่วยงานรับผิดชอบโครงการได้แก่ สานักงานโยธาธิการ
และผังเมืองจังหวัดระยอง และสานักงานจังหวัดระยอง ขณะนี้ โครงการฯ ได้ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการ
บูรณาการนโยบายพัฒนาภาค (ก.บ.ภ. ภาคตะวันออก) แล้ว เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2562 ขณะนี้อยู่ระหว่างสานัก
งบประมาณพิจ ารณา และล าดับ ต่อไปคือ การนาเสนอต่อคณะกรรมาธิการวิส ามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจาปีง บประมาณ พ.ศ. 2563 ซึ่งกาหนดเดือน มิถุนายน 2562 ต่อไป และคาดว่าจะ
สามารถเริ่มดาเนินการได้ในเดือนกันยายน 2562 เป็นต้นไป โดยใช้ระยะเวลา 1 ปี
มติที่ประชุม : รับทราบตามทีห่ ัวหน้าสานักงานจังหวัดระยอง เสนอ
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ประชุมฯ

ระเบียบวาระที่ 4

เรื่อ ง เพื่อ ติด ตามความคืบ หน้ าผลการดาเนิน การตามมติ ที่
ความคื บ หน้ า แนวทางการเชื่ อ มต่ อ ถนนหมายเลข

3376 ช่วงติดถนนสุขุมวิท

ผู้อานวยการแขวงทางหลวงระยอง นาเสนอ ดังนี้
กรณี ในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 กรมทางหลวงได้จัดสรรงบประมาณ
ขยาย/ปรับปรุงทางหลวงหมายเลข 3376 (สี่แยกขนาไร่ สาย 36 - สี่แยกบ้านฉาง สาย 3) โดยก่อสร้างปรับ ปรุง
ถนนเดิ ม จาก 2 ช่อ งจราจร เป็ น 4 ช่ องจราจรช่ว ง กม.1 + 000 - กม.23 + 000 ผิ ว จราจรกว้าง ช่องละ
3.50 เมตร ไหล่ทางด้านในกว้าง 1.50 เมตร ไหล่ทางด้านนอกกว้าง 2.50 เมตร ผิวทางแอสฟัลต์ วงเงินก่อสร้าง
859,877,097.94 บาท แต่ยังไม่บรรจบถึงสี่แยกบ้านฉาง เนื่องจากยังเหลื อระยะทาง อีก 1 กิโลเมตร ก่อนถึง
สี่แยกบ้านฉาง (ถนนสุขุมวิท) ซึ่งเป็นพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และมีสิ่งปลูกสร้างอาคารพาณิชย์ทาให้ไม่
สามารถขยายผิวจราจรเป็น 4 ช่องจราจรได้ เพื่อไม่ให้เกิดการจราจรติดขัดลักษณะคอขวด เมื่อดาเนินการแล้วเสร็จ
โดยที่ประชุม กรอ. มีมติเสนอให้กรมทางหลวงศึกษาเพิ่มเติม เช่น การสร้างเส้นทางเลี่ยงเมือง และประชาสัมพันธ์ให้
ประชาชนทราบอย่างต่อเนื่อง
แขวงทางหลวงระยองได้นาประเด็นข้างต้น เสนอผ่านสานักงานทางหลวง
ที่ 14 (ชลบุรี) เพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาดังกล่าวต่อไป

ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการ กรอ.
1. ผู้แทนสภาอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง : แจ้งว่าบริเวณแยกทับมาที่กาลังก่อสร้าง
ถนน มีพื้นที่ผิวถนนมีความต่างระดับมาก ฝากให้แขวงทางหลวงระยองดูเรื่องความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนใน
บริเวณดังกล่าวด้วย
2. ประธานหอหารค้าจังหวัดระยอง : สอบถามว่ามีแนวทางใดบ้างที่จะช่วยแก้ไข
ปัญหาการจราจรติดขัดลักษณะคอขวดบริเวณดังกล่าวได้
3. ผู้แทนท้องถิ่นจังหวัดระยอง : เสนอว่า ถนนในบริเวณนั้นไม่สามารถขยายพื้นที่ได้
นอกจากจะทาเป็นแบบรถวิ่งทางเดียว (One Way) เพื่อลดการติดขัดของจราจรได้
4. นายกร สุวรรณรัฐ ผู้จัดการส่วนสานักงาน บริษัท พีทีทีโกลบอล เคมีคอล จากัด
(มหาชน) : แจ้งว่า การก่อสร้างถนนลอดแยกเนินสาลี ขาเข้าไปในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด มีพื้นที่ต่างระดับ
ค่อนข้างมาก และบริเวณที่ก่อสร้างแสงไฟฟ้าส่องสว่างไม่เพียงพอ ซึ่งอาจจะเป็นอันตรายต่อผู้ใช้รถใช้ถนนได้
5. ผู้อานวยการแขวงทางหลวงระยอง : แจ้งว่า ได้ดาเนินการป้องกันอันตรายโดยใช้
แนวแบริเออร์ และป้ายเตือนตลอดพื้นที่ก่อสร้าง ขอให้ทุกส่วนช่วยประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับพื้นที่ที่มีการก่อสร้างด้วย
เพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน รวมถึงปัญหาจราจรติดขัดในทุกพื้นที่ ก็ได้มีการดาเนินการแก้ไขปัญหาตามจุด
ต่างๆ แล้ ว ซึ่งเป็ น ไปค่อนข้างล าบาก เช่น ร้านขายของบริเวณไหล่ ทาง ซึ่งเป็น สาเหตุห นึ่งที่ทาให้ เกิดอุบัติเหตุ
แขวงทางหลวงก็ได้ร่วมกับตารวจทางหลวงจัดระเบียบแล้วในหลายจุด

มติที่ประชุม : รับทราบตามที่ผู้อานวยการแขวงทางหลวงระยอง นาเสนอ และให้
แขวงทางหลวงระยองติดตามผลการดาเนินการ
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ระเบียบวาระที่ 5 เรื่อง เพื่อพิจารณา
5.1 การแก้ไขปัญหาคุณภาพอากาศในจังหวัดระยอง (PM 2.5)
ผู้ อ านวยการส านั ก งานทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ มจั ง หวั ด ระยอง
นาเสนอ ดังนี้
มาตรการควบคุม ป้ องกัน และแก้ ไ ขปัญ หาฝุ่น ละอองขนาดไม่เ กิน ๒.๕
ไมครอน (PM2.5) อย่างเร่งด่วน ในพื้นที่จังหวัดระยอง
๑. ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทุกแห่ง ดาเนินการกวาดล้างฉีดน้าทาความ
สะอาดตามพืน้ ถนน
๒. ให้แขวงทางหลวงแจ้งผู้รับเหมาดาเนินการรดน้าบนพื้นถนนที่ก่อสร้าง
๓. ให้ขนส่งจังหวัดตั้งด่านตรวจจับรถควันดาและบังคับใช้กฎหมายเข้มงวด
๔. ให้อาเภอทุกแห่งเข้มงวดในการห้ามมิให้มีการเผาทุกชนิดในที่โล่งแจ้ง
๕. ให้ องค์กรปกครองส่ ว นท้องถิ่น ทุกแห่ ง ทุกแห่ ง เฝ้ าระวังมิให้ เกิ ดไฟไหม้
บ่อขยะและห้ามเผาขยะในที่โล่งแจ้ง
๖. ให้อุตสาหกรรมจังหวัดตรวจสอบโรงงานที่ก่อให้เกิดมลพิษทางอากาศ
การจัดกิจกรรมตามมาตรการควบคุม ป้องกัน และแก้ไขปัญหาฝุ่นละออง
ขนาดไม่ เ กิ น ๒.๕ ไมครอน (PM2.5) อย่ า งเร่ ง ด่ ว น ในพื้ น ที่ จั ง หวั ด ระยองเมื่ อวั น ที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๒
ณ บริเวณแยกตลาดสี่ภาค
1. การตั้งด่านตรวจจับยานพาหนะที่ปล่อยควันดาเกินค่ามาตรฐาน
2. การแจกหน้ากากอนามัย และการให้ความรู้ในการดูแลรักษาสุขภาพ
3. ทาการฉีดพ่นละอองน้าขึ้นไปบนอากาศ และฉีดล้างพื้นถนน
4. การรณรงค์/ประชาสัมพันธ์ห้ามมิให้เผาขยะและสิ่งใดๆ ในพื้นที่โล่งแจ้ง
5. การประชาสัมพันธ์วิธีตรวจสอบข้อมูลคุณภาพอากาศทาง Air4Thai
สถานการณ์ของฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน ๒.๕ ไมครอน (PM2.5)บริเวณพื้นที่
จังหวัดระยอง ในช่วงวันที่ ๑๕ - ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๒ ทุกสถานีมีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานฯ (ไม่เ กิน ๕๐ ไมโครกรัม
ต่อลูกบาศก์เมตร ดังนี้
1. สถานีตาบลมาบตาพุด มีค่าเฉลี่ยที่ ๑๔ - ๒๘ ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร
2. สถานีตาบลห้วยโป่ง มีค่าเฉลี่ยที่ ๑๖ - ๒๙ ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร
3. สถานีตาบลท่าประดู่ มีค่าเฉลี่ยที่ ๑๒ - ๒๑ ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร
4. สถานีตาบลตะพง มีค่าเฉลี่ยที่ ๑๒ - ๒๒ ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร

มติที่ประชุม : รับทราบตามที่ ผู้อานวยการสานัก งานทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมจังหวัดระยอง นาเสนอ และมอบหมายสานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดระยอง
กาหนดแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาที่จะเกิดขึ้นในอนาคตด้วย
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และชาวต่างชาติ

5.2 การแก้ไขปัญหาของนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวในจังหวัดระยองทั้งชาวไทย

สานักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดระยอง นาเสนอ ดังนี้
ได้ดาเนินโครงการอานวยการแก้ไขปัญ หานักท่องเที่ยวถูกหลอกลวงและช่วยเหลือ
นักท่องเที่ยวโดยกองมาตรฐานและกากับความปลอดภัยนักท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ได้มีการจัดตั้ง
ขึ้นเพื่อประชาสัมพันธ์ด้านการท่องเที่ยว การให้ข้อมูล อานวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยว รวมถึงประชาสัมพันธ์
ช่องทางการร้องเรียน ร้องทุกข์ ของสานักแก้ไขปัญหาการหลอกลวงและช่วยเหลือนักท่องเที่ยว ให้แก่นักท่องเที่ยว
ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทย
วัตถุประสงค์ของโครงการ
๑. เพื่ อ อ านวยความสะดวก ดู แ ลความปลอดภั ย และสร้ า งความเชื่ อ มั่ น ให้ กั บ
นักท่องเที่ยว
๒. เพื่อแก้ไขปัญหาการหลอกลวงและป้องกันการเอารัดเอาเปรียบแก่นักท่องเที่ยว
๓. เพื่อพัฒนาคุณภาพการให้บริการแก่นักท่องเที่ยวอย่างมีคุณภาพ
๔. เพื่ อ ด าเนิ น การประชาสั ม พั น ธ์ สร้ า งภาพลั ก ษณ์ ด้ า นการท่ อ งเที่ ย วที่ ดี ใ ห้ กั บ
ประเทศไทย
วิธีการดาเนินงาน
๑. อานวยความสะดวก ดูแลความปลอดภัย และการบริการแก่นักท่องเที่ยว
๒. ประชาสัมพันธ์ สร้างภาพลักษณ์ด้านการท่องเที่ยว
๓. จัดอบรมให้ความรู้แก่ เจ้าหน้าที่ศูนย์ช่วยเหลือนักท่องเที่ยวเครือข่ายด้านการ
ท่องเที่ยวและอาสาสมัครช่วยเหลือนักท่องเที่ยว
๔. จัดประชุมประจาเดือนของเจ้าหน้าที่ช่วยเหลือนักท่องเที่ยว
กลุ่มเป้าหมาย
๑. นักท่องเที่ยวชาวไทยและต่างประเทศ
๒. ประชาชนในพื้นที่
๓. ผู้ประกอบการในพื้นที่
๔. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ผลการดาเนินงานปัจจุบัน
๑. ประสานงานและให้ ความช่วยเหลื อแก่ครอบครัวนักท่องเที่ยวชาวจีนในกรณี
เสียชีวิต เนื่องจากการจมน้า
๒. กิ จ กรรมเผยแพร่ แ ละส่ ง เสริ ม การประเมิ น มาตรฐานด้ า นการท่ อ งเที่ ย ว
เขตพัฒนาการท่องเที่ยวฝั่งทะเลตะวันออกอย่างยั่งยืนใน ๔ จังหวัด ชลบุรี ระยอง จันทบุรี ตราด
๓. กิ จ กรรมพั ฒ นาศั ก ยภาพบุ ค ลากรของศู น ย์ ช่ ว ยเหลื อ นั ก ท่ อ งเที่ ย วและศู น ย์
ประสานงานช่วยเหลือนักท่องเที่ยว รุ่นที่ ๑
๔. อ านวยความสะดวก ดู แ ลความปลอดภั ย และแจกแผ่ น พั บ แนะน า แหล่ ง
ท่องเที่ยวในจังหวัดระยองและข้อควรระวังเมื่อลงเล่นน้าเพื่อประชาสัมพันธ์ในเทศกาลปีใหม่
ปัญหาและอุปสรรค
๑. เนื่องจากในจังหวัดระยองมีส ถานที่ท่องเที่ยวมากมาย รวมถึงเกาะหลายแห่ ง
จึงทาให้บางครั้งเกิดความล่าช้าในการให้ความช่วยเหลือแก่นักท่องเที่ยว
๒. นักท่องเที่ยวบางประเทศไม่สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้
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๓. นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ยังไม่ทราบเกี่ยวกับรายละเอียดของโครงการ
ข้อเสนอในการดาเนินงาน
๑. ควรประชาสัมพันธ์โครงการ โดยจัดทาแผ่นพับเพื่อแจกให้กับ
นักท่องเที่ยว เป็นภาษาต่างๆ
๒. ทาป้ายประชาสัมพันธ์ติดตั้งตามแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ เพื่อให้ประชาชนทั่วไปและ
นักท่องเที่ยวทราบรายละเอียดของโครงการ
๓. จัดตั้งสายด่วนแจ้งเหตุสาหรับนักท่องเที่ยว

มติที่ประชุม :
1. รับทราบตามทีผ่ ู้แทนท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดระยอง นาเสนอ
2. มอบหมายสานักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดระยอง บูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เพื่อขับเคลื่อนการดาเนินงานด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดระยองให้มีศักยภาพอย่างต่อเนื่อง

5.3 ข้ อ เสนอภาคเอกชน (ด้ า นการลงทุ น ด้ า นแรงงาน ด้ า นการท่ อ งเที่ ย ว
ด้านโครงสร้างพื้นฐานและโลจิสติกส์และด้านกฎระเบียบที่เป็นอุปสรรคต่อการประกอบธุรกิจจังหวัด)
1. ประธานหอการค้ า จั ง หวั ด ระยอง :’เสนอแนะขอให้ มี โ ครงการระยองซื้ อ ระยอง
เป็นประจาทุกๆ ปี เพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจของจังหวัดระยอง
2. ผู้แทนสภาอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง : เสนอดังนี้
- การแก้ไขปัญหาน้าแล้งเบื้องต้นให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ขุดลอกหน้าฝาย คูคลอง
เพื่อแก้ไขปัญหาน้าท่วมน้าแล้งในเบื้องต้น
- เรื่องแรงงานภาคการเกษตร ภาคอุตสาหกรรม และภาคท่องเที่ยวและบริการ มีแนวทาง
การแก้ไขปัญหาอย่างไรบ้าง
3. ประธานที่ประชุมฯ : การประชุมครั้งต่อไป ให้เชิญสานักงานแรงงานจังหวัดระยอง
เข้าร่วมประชุมด้วย

มติที่ประชุม : มอบหมายสานักงานจังหวัดระยอง เชิญสานักงานแรงงานจังหวัดระยอง
เข้าร่วมประชุมด้วย เพื่อนาเสนอเรื่องปัญหาด้านแรงงานในจังหวัดระยอง ในการประชุมครั้งต่อไป

วาระที่ 6

เรื่องอื่นๆ
-ไม่มี-

เลิกประชุมเวลา 12.50 น.
ลงชือ่

-อนงค์พร อารีกุล- ผู้บันทึกฯ
(นางสาวอนงค์พร อารีกุล)
พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน

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

รายงานการประชุม กรอ.จังหวัดระยอง ครั้งที่ 1/2562 (ครั้งที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ.2562)
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