สรุปการประชุม
คณะกรรมการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน จังหวัดระยอง ครั้งที่ 1/2563
วันพุธที่ 14 ตุลาคม 2563 เวลา 13.30 น.
ณ ห้องประชุมภักดีศรีสงคราม ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดระยอง
**************************************************************
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ และรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
(นายสาธิต ปิตุเตชะ) มอบนโยบายการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน
1.1 ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง แจ้งที่ประชุมทราบ
นายกรัฐมนตรีได้มีนโยบายให้ทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
ของประชาชน เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด - 19 ได้ส่งผลกระทบทางเศรษฐกิจไปทั่วโลก
ไม่เฉพาะแต่ในประเทศไทยเท่านั้ น โดยนายกรัฐ มนตรี ได้มีคาสั่ ง มอบหมายให้ รัฐ มนตรี รับผิ ดชอบแต่ล ะพื้ น ที่
ในการเป็นผู้ให้คาปรึกษา คาแนะนา และข้อเสนอแนะในการดาเนินการของคณะกรรมการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน
ในส่วนของจังหวัดระยอง มีนายกรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข ดร. สาธิต ปิตุเตชะ เป็นผู้ให้คาแนะนา
1.2 รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข (นายสาธิต ปิตุเตชะ) มอบนโยบายการ
ขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน โดยสรุป ดังนี้
1) คณะกรรมการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันเป็นนโยบายของนายกรัฐมนตรี เพื่อให้ปัญหา
ในพื้นที่ถูกขับเคลื่อนและแก้ไข และได้เน้นย้าว่าปัญหาที่เกิดขึ้นในพื้นที่นั้นจะมีรอยต่อระหว่างพื้นที่กับส่วนกลาง
จึงมอบหมายให้รัฐมนตรีมาประจ าพื้นที่ เพื่อให้สามารถหยิบยกปัญหาไปเสนอต่อส่วนกลางให้ ได้รับการแก้ ไข
ผ่านการหารือและการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันจังหวัดระยอง โดยมีประธานกรรมการฯ
เป็นผู้นาการขับเคลื่อนหลัก ซึง่ คณะกรรมการจะต้องพิจารณาว่าปัญหาใดสามารถแก้ไขในระดับพื้นที่ได้ และปัญหา
ใดที่เป็นภาพใหญ่ เกี่ยวข้องกับหลายส่วน เป็นปัญหาระดับนโยบาย ให้เสนอรัฐมนตรี และรัฐมนตรีมีหน้าที่นา
ปัญหานั้นไปนาเสนอคณะรัฐมนตรี ผ่าน กระทรวง กรม ที่รับผิดชอบ เช่น การออกเอกสารสิทธิ์ในพื้นที่ที่เป็นปัญหา
ซึ่งมีหลายกระทรวงเข้ามาเกี่ยวข้อง จังหวัดต้องพิจารณาร่วมกัน นาเสนอคณะรัฐมนตรี ผ่านกระทรวง กรม ที่รับผิดชอบ
รวมทั้งปัญหาเฉพาะหน้า เช่น ปัญหาน้าท่วม การแก้ไขสามารถทาได้ แต่การทาโครงการขนาดใหญ่เพื่อแก้ไขปัญหา
ในระยะยาว จังหวัดได้แก้ไขปัญหานี้ในระดับหนึ่งแล้ว แต่ยังมีแผนงานโครงการที่นาเสนอในการประชุมคณะรัฐมนตรี
อย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ณ จังหวัดระยองที่ผ่านมา ซึ่งทางหอการค้าจังหวัดระยอง ได้เสนอว่าเป็นโครงการ
ที่สามารถแก้ไขปัญหามวลน้าในบริเวณเขาจอมแหได้ เหล่านี้เป็นส่วนหนึ่งในการแก้ไขปัญหา และนาไปสู่ การแก้ไข
ปัญหาระยะยาว และปัญหาเรื่องช้างที่กระทบต่อ เกษตรกร ซึ่งมีคณะกรรมการที่แก้ไขปัญหาเรื่องนี้ในระดับชาติ
แต่ยังไม่สามารถแก้ไขในระยะยาวได้ อาจมีข้อเสนอการประกาศเขตภัยพิบัติ ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการช่วยเหลือ
เกษตรกร สามารถเยียวยาประชาชนตามกฎหมายได้ เพื่อเป็นการบรรเทาปัญหาเบื้องต้น
2) กรอบการพิจารณาของคณะกรรมการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันจังหวัดระยอง ได้แก่
(1) จัดลำดับควำมสำคัญ แบ่งกลุ่มปัญหาให้ชัดเจน เพื่อสามารถร่วมกันแก้ไขปัญหาเดินหน้าพัฒนาจังหวัดระยอง
โดยใช้โอกาสจากการที่รัฐบาลมุ่งพัฒนาจังหวัดในพื้นที่ EEC สร้างความเป็นธรรมและแก้ไขปัญหาให้ประชาชน
ในจังหวัด โดยขับเคลื่อนการดาเนินงานภายใต้คณะกรรมการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน จังหวัดระยอง (2) พิจำรณำ
แนวทำงและโครงกำรที่สำมำรถแก้ไขปัญหำได้ โดยโครงการที่ขอรับการจัดสรรงบประมาณจะต้องมีความพร้อม
3) ประสานและติดตามการดาเนินงาน
(1) โครงการอ่ า งเก็ บ น้ าคลองโพล้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ก ารเกษตร
จะดาเนินการจัดทาในงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
(2) โครงการอ่ า งเก็ บ น้ าเขาจอมแห ขอให้ ผู้ ว่ า ราชการจั ง หวั ด และโครงการ
ชลประทานจังหวัดระยอง ขับเคลื่อนและติดตามความก้าวหน้าการดาเนินการ
/(3) โรงพยาบาล...
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(3) โรงพยาบาลปลวกแดง ได้รับงบประมาณในการสร้างโรงพยาบาลปลวกแดง
และประสานการใช้พื้นที่ของกรมธนารักษ์ เป็นการเพิ่มศักยภาพในการดูแลประชาชน เนื่องจากมี ความหนาแน่น
ของประชากรมาก
(4) โรงพยาบาลบ้านค่าย ได้รับงบประมาณสร้างอาคารผู้ป่วยนอก
(5) โรงพยาบาลระยอง ได้รับการอนุมัติการพัฒนาเป็นโรงพยาบาลศูนย์หัวใจ โดยทา
MOU กับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
4) การสื่อสารกับประชาชนผ่านสื่อโซเชียลมิเดีย โดยอธิบายถึงโครงการหรือสิ่งที่กาลัง
จะดาเนินการแก้ไข พัฒนา ว่าเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมอย่างไร
5) โครงการที่ได้รับอนุมัติจากการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่
ซึ่งต้องใช้ทรั พยากรมาก ได้แก่ โครงการป่ากลางเมือง เฟส 3 ต้องดาเนินการให้ สาเร็จ โดยพัฒ นาเป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวที่ทันสมัย แต่ยังขาดต้นทุนทางความสะอาดกับการมีส่วนร่วมของชุมชนรอบข้าง และสะพานที่กาลัง
จะสร้างนั้นความสูงต่าเกินไป เรือจึงไม่สามารถลอดได้
6) ผลักดันโครงการชายหาดสะอาด ให้มีชื่อเสียงระดับประเทศ ผ่านการขับเคลื่อนจาก
คณะกรรมการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันจังหวัดระยอง โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และผู้ประกอบการมีส่วนร่วม
และดึงศักยภาพของบริษัท ปตท. หรือ SCG ที่อยู่ในพื้นที่ ในการจัดหา คิดค้นเทคโนโลยี ในการทาความสะอาด
ให้ได้ทุกวัน ซึง่ แต่ละแห่งให้มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดูแล อาจมีการมอบรางวัลให้แก่หาดที่สะอาดที่สุด
7) นโยบายการประกาศให้ ถนนหาดแสงจันทร์ เป็นถนนอาหารทะเล เนื่องจากบริเวณ
ดังกล่าวนั้นได้รับความนิยมด้านอาหารทะเลมาก โดยเน้นย้าการดูแลรักษาความสะอาด และหากมีการสนับสนุน
จากภาครัฐ อาจทาให้ถนนอาหารทะเลนี้มีชื่อเสียงระดับประเทศได้
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องเพื่อทราบ
2.1 คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนไทยไปด้วย ในระดับต่างๆ และคาสั่งที่เกี่ยวข้อง
1) ค าสั่ ง ส านั ก นายกรั ฐ มนตรี ที่ 242/2563 ลงวั น ที่ 13 สิ ง หาคม 2563
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน เนื่องจากได้เกิดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
สายพันธุ์ใหม่ (โควิด – 19) จึงมีผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคดังกล่าว และผู้ได้รับความทุกข์ยาก
เพิ่มขึ้น จากความยากจนหรื อการเจ็ บ ป่ว ยด้วยโรคอื่นอยู่ก่อนแล้ว การเข้าไม่ถึงบริการความช่วยเหลื อจากรัฐ
การประสบภัยธรรมชาติ หรือการไม่ได้รับความเป็นธรรมจากเจ้าหน้าที่ของรัฐ ดังนั้นจึงสมควรจัดให้มีการติดตาม
เร่งรัด ช่วยเหลือเยียวยา และขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาดังกล่าวในระดับพื้นที่โดยเริ่มจากปัญหาที่เป็นความเดือดร้อน
เร่งด่วนเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรมและรวดเร็วทันเหตุการณ์ โดยบูรณาการการทางานร่วมกันของ
ทุกภาคส่วนในพื้นที่จังหวัดอย่างเป็นระบบตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การดาเนินชีวิตวิถีใหม่ (New
Normol) และแนวคิดการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน โดยคาสั่งฯ ได้กาหนดให้มี
(1) คณะกรรมการอานวยการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน นายกรัฐมนตรีเป็นประธานกรรมการ
(2) คณะกรรมการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันระดับจังหวัด ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธาน
กรรมการ
2) ค าสั่ ง ส านั ก นายกรั ฐ มนตรี ที่ 243/2563 ลงวั น ที่ 14 สิ ง หาคม 2563
เรื่อง มอบหมายให้รัฐมนตรีรับผิดชอบแนวคิดการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันระดับพื้นที่จังหวัด ทาหน้าที่เป็นที่ปรึกษา
ให้ คาแนะน า และเสนอแนะแก่คณะกรรมการฯ ระดับจังหวัด โดยมีนายสาธิต ปิตุเตชะ รัฐ มนตรีช่ว ยว่าการ
กระทรวงสาธารณสุข รับผิดชอบพื้นที่จังหวัดระยอง
/3) คาสั่งจังหวัด...

~3~
3) คาสั่งจังหวัดระยอง ที่ 12298/2563 ลงวันที่ 28 สิงหาคม 2563 เรื่อง แต่งตั้ง
คณะกรรมการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันจังหวัดระยอง ทาหน้าที่ติดตาม รับฟัง และแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนเร่งด่วน
ในจังหวัด ตอบสนองความต้องการของประชาชนในจังหวัดให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรม รวดเร็วทันเหตุการณ์
บูรณาการการทางานร่วมกับทุกภาคส่วนในพื้นที่อย่างเป็นระบบ เพื่อแก้ปัญหาความเดือดร้อน ยกระดับคุณภาพชีวิต
เสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาประเทศตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง แนวคิดชีวิตวิถีใหม่และการขับเคลื่อน
ไทยไปด้วยกัน สร้างความตระหนักรู้ ความเข้าใจแก่ประชาชนในการร่วมกันขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ รวมทั้ง
ประสานการปฏิบัติและติดตามประเมินผล โดยมีคณะกรรมการจากทุกภาคส่วน จานวน 25 ท่าน โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดระยองเป็นประธานกรรมการ ปลัดจังหวัดระยองและหัวหน้าสานักงานจังหวัดระยองเป็นเลขานุการฯ
มติที่ประชุม รับทราบ
2.2 แผนการดาเนินงานการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน (หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด
ที่ มท 0211.1/ว 4621 ลงวันที่ 22 กันยายน 2563
กระทรวงมหาดไทยขอให้จังหวัดขับเคลื่อนการดาเนินงานให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2563 รับทราบคาสั่ง สานักนายกรัฐมนตรี ที่ 242/2563 ลงวันที่ 13 สิงหาคม 2563
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน และคาสั่งสานักนายกรัฐมนตรี ที่ 243/2563 ลงวันที่ 14
สิงหาคม 2563 เรื่อง มอบหมายให้รัฐมนตรีรับผิดชอบแนวคิดการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันระดับพื้นที่จังหวัด
รวมทั้งรายงานผลการดาเนินงานให้กระทรวงมหาดไทยทราบตามแนวทางที่กระทรวงมหาดไทยกาหนด ดังนี้
ที่
ประเด็น
1 การแต่งตั้งคณะกรรมการขับ เคลื่ อนไทย
ไปด้วยกันระดับจังหวัด และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ทุกฉบับ
2 ผลการดาเนินงานการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน
ระดับจังหวัด
- สรุปผลการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อน
ไทยไปด้วยกันระดับจังหวัด
- ประเด็นกลุ่มปัญหาความเดือดร้อน/
ความจาเป็นเร่งด่วนของจังหวัด
- แนวทางการดาเนินการและแผนปฏิบัติการ
การแก้ไขปัญหาของจังหวัด
- ความก้าวหน้าการดาเนินงานการขับเคลื่อน
ไทยไปด้วยกันระดับจังหวัด
3 การลงพื้นที่ของรัฐมนตรีที่รับผิดชอบแนวคิดการ
ขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันระดับพื้นที่จังหวัด

กรอบระยะเวลา
- คณะแรกรายงานภายในวันที่ 15 ตุลาคม 2563
- คาสั่งฯ ที่แก้ไขเพิ่มเติมทุกฉบับ ภายในวันที่ 7 ของเดือน (ถ้ามี)
- ครั้งแรกภายในวันที่ 15 ตุลาคม 2563
- ครั้งต่อไปให้รายงานเป็นประจา 2 เดือน/ครัง้ ดังนี้
(1) ภายในวันที่ 7 ธันวาคม ของปี (ข้อมูล ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน ของปี)
(2) ภายในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ ของปี (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มกราคม ของปี)
(3) ภายในวันที่ 7 เมษายน ของปี (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม ของปี)
(4) ภายในวันที่ 7 มิถุนายน ของปี (ข้อมูล ณ วันที่ 31 พฤษภาคม ของปี)
(5) ภายในวันที่ 7 สิงหาคม ของปี (ข้อมูล ณ วันที่ 31 กรกฎาคม ของปี)
(6) ภายในวันที่ 7 ตุลาคม ของปี (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน ของปี)
- ภายใน 7 วันนับแต่วันที่รัฐมนตรีลงพื้นที่

มติที่ประชุม รับทราบ

/ระเบียบวาระที่ ๓...

~4~
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเพื่อพิจารณา
หารื อ แนวทางการด าเนิ น งาน และการรั บ ฟั ง ข้ อ เสนอของคณะกรรมการขั บ เคลื่ อ นไทย
ไปด้วยกันจังหวัดระยอง
ที่ ป ระชุ ม ได้ ร่ ว มกั น หารื อ ประเด็ น ปั ญ หาต่ า งๆ ของจั ง หวั ด ระยอง โดยการน าเสนอจาก
คณะกรรมการฯ ที่ประกอบด้วย หัวหน้าส่วนราชการ ภาคเอกชน เพื่อนามาประกอบการพิจารณา วิเคราะห์
และนาเสนอในที่ประชุมครั้งต่อไป โดยได้มีการนาเสนอประเด็นปัญหาต่างๆ อย่างหลากหลาย เช่น
- ปัญหาช้างป่าบุกรุกพื้นที่
- ปัญหามลพิษทางอากาศ
- ปัญหาน้าเสีย
- ปัญหาประชากรแฝง
- ปัญหารายได้ไม่เพียงพอ
- ฯลฯ
มติที่ประชุม 1. มอบหมายปลั ด จั ง หวั ด ระยอง รั บ ผิ ด ชอบการด าเนิ น การประชุ ม
คณะกรรมการหมู่ บ้ า นในทุ ก เดื อ น ให้ เ ป็ น เวที พู ด คุ ย หารื อ ปั ญหาที่ ปรากฏในหมู่ บ้ า นของตนเอง เพื่ อ การใช้
งบประมาณให้แก้ไขปัญหาได้ตรงตามจุดประสงค์และตรงประเด็นต่อไป
2. มอบหมายพัฒนาการจังหวัด ระยอง รับผิดชอบการดาเนินการด้านการตลาด ตลาดสัญจร
ของดีเมืองระยอง ฯลฯ เพื่อเป็นการสนับสนุนเศรษฐกิจฐานราก OTOP อาเภอ ให้ขับเคลื่อนต่อไปได้
3. ให้ฝ่ายเลขานุการฯ (ที่ทาการปกครองจังหวัดระยองและสานักงานจังหวัดระยอง) แบ่งกลุ่ม
ประเด็นปัญหาออกเป็น ๓ กลุ่ม และแต่งตั้งคณะทางาน ระดมสมอง พิจารณาปัญหาต่างๆ และแนวทางแก้ไข
โดยให้มีรองผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นหัวหน้าคณะทางานเพื่อขับเคลื่อนการดาเนินงานตามกลุ่มปัญหา การแก้ไข
ปัญหาเฉพาะหน้า ดังนี้
1) กลุ่มปัญหาด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค : ถนน น้า ไฟ ฯลฯ
2) กลุ่มปัญหาด้านเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม : เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC)
การท่องเที่ยว ขับเคลื่อนการดาเนินโครงการป่ากลางเมือง โครงการหาดสะอาด ฯลฯ
3) กลุ่มปัญหาด้านคุณภาพชีวิต : การศึกษา หนี้สิน ที่อยู่อาศัย ฯลฯ
โดยกาหนดแผนการประชุมติดตามความก้าวหน้า ปัญหาอุปสรรค และแนวทางแก้ไข
ทุก 2 เดือน และรายงานรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขต่อไป
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
- นายสุรินทร์ สินรัตน์ ได้เสนอให้มีโครงการ ONE DAY ONE TRIP โดยจัดให้มีแพ็คเกจทัวร์
ไว้ร่วมกับการเข้าพักโรงแรมด้วย
- รั ฐ มนตรี ช่ว ยว่าการกระทรวงสาธารณสุ ข ได้เน้นย้าให้ จัง หวัด ระยองติ ด ตามแผนงาน/
โครงการตามที่ได้รับความเห็นชอบจากการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่
มติที่ประชุม นาข้อเสนอเข้าพิจารณาในการประชุมคณะทางานชุดที่เกี่ยวข้องต่อไป
*****************************************

