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รายงานการประชุม 

คณะกรรมการสภาอุตสาหกรรม จังหวัดระยอง คร้ังท่ี 4/2562 

วันพฤหัสบดีท่ี 14 พฤษภาคม 2562  เวลา 13.30 น. 

ณ สภาอุตสาหกรรม จังหวัดระยอง 

 

รายนามท่ีปรึกษาท่ีเขารวมประชุม 

1.  นายมนตรี ชนะชัยวิบูลยวัฒน  ที่ปรึกษานายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง 

2.  นายอรุณ  วิชกิจ (แทน)  นายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง 

3.  นางดรุณี  นิธิทวีกุล   ผูอํานวยการสถาบันฝมอืแรงงาน 17 ระยอง 

4.  น.ส.ชัญญนิษฐ  บุญสุวรรณ (แทน)      อุตสาหกรรมจังหวัดระยอง 

5.  นางนลินี  สิทธิการ (แทน)  คลังจังหวัดระยอง 

6.  น.ส.กรจิรัฎฐ  พงจันทรศธร  แรงงานจังหวัดระยอง 

7.  นายศรัณย  เพชรพันธ (แทน)  หัวหนาสํานักงานจังหวัดระยอง 

8.  นายสุรินทร  สินรัตน   ประธาน ทสม.จ.ระยอง 

9.  นายกร  สุวรรณรัฐ   บมจ.พีทีที่ โกลบอล เคมิคอล 

10. น.ส.แสงระวี  วิริยาเมธาโรจน (แทน)  ผช.กรรมการผูอํานวยการใหญ (สายปฏิบัติการ) 

     บมจ. จัดการและพัฒนาทรัพยากรนํ้าภาคตะวันออก  

11. นายเสนาะ  รอดระหงษ 

รายนามคณะกรรมการท่ีเขารวมประชุม 

1.  นายสุวิทย  ชื่นปยะวาจา บจก.สุธี ดิชเฮด แอนด เมทเทิลฟอรม ประธานกิตติมศักด์ิ 

2.  นายสุรพล  สุทธจินดา บจก.สุธี แท็งเกอร แอนด สเปเชียลทรัค ประธาน 

3.   นายสุนทร  คงสุนทรกิจกุล บจก.ดับบลิวเอชเอ ระยองที่ดินอุตสาหกรรม  รองประธานฝาย EEC/ผังเมือง  

4.  นายประเทือง  วงศซิ้ม บจก.พาราอีสเทิรน อินดัสทรี  รองประธานฝาย SME 

5.  นายคมกฤช  โลหเพ็ชร 

     (แทน นายสรไนย  เลิศอักษร) บมจ.ปตท.    รองประธานฝายอุตสาหกรรม 

6.  นายสุริยน วันเพ็ญ บมจ.อูเบะ เคมิคอลส (เอเชีย)  รองประธานฝายปโตรเคม ี

7.  นายวีรพงษ  รุจนโชติ บจก.ไนเตรทไทย   รองประธานฝายสาธารณสุขและ    

                                          สิ่งแวดลอม 

8.  นายปกครอง  ชาญโลหะ บมจ.โกลบอล เพาเวอร ซินเนอรยี่ รองประธานฝายพลังงาน 

9.  นายสงวน  แสงวงศกิจ บจก.สหกิจแกลง   รองประธานฝายแรงงานและ 

10. นายแดน  ปรีชา บมจ.ทีพีไอ โพลีน   เลขาธิการ      

11. น.ส.จรัญญา  บุญโนนแต บจก.แอรโรเฟลกซ   เหรัญญิก 
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12. นายกังวาน  จินตนา บมจ.เจริญโภคภัณฑอาหาร  ปฏิคม 

13. นายเสรี  จิรัฐพิกาลพงศ บจก.เคอารอาร สตารช  กรรมการ 

14. นายสมบูรณชัย  จินาพงศ บจก.ไทยเอ็มเอฟซี   กรรมการ 

15. นายนพดล จันทรเรือง บจก.ไทยโพลิเอททีลีน  กรรมการ 

16. น.ส.ภัทราวรรณ  พันธุสมุ 

     ( แทน นายสิรภาส  โอภาสประภากร)  บจก.เอสอารพี โพลีแพค  กรรมการ 

17. นายรังสรรค  วงศวองชู บจก.มาบตาพุด แทงค เทอรมินัล กรรมการ 

กรรมการลาประชุม 

1.  นายวีระพล  พวงพิทยาวุฒิ บจก.บีแอลซีพี เพาเวอร  ประธานกิตติมศักด์ิ 

2.  นายกตัญู  โกมุทมาศ บจก.ดานิลี่    รองประธานฝายรัฐสัมพันธ 

3.  นายประวิทย  ถาวรชัยสิทธิ์ บจก.รีแล็กท อินดัสตรี   รองประธานฝายเกษตรและ 

      พาณิชยกรรม  

4.  ดร.วิรัช  ฉัตรดรงค บจก.ทีพีไอ ออลซีซั่น   รองประธานฝายนวัตกรรมและ 

      และเทคโนโลยี 

5.  นายประเสริฐ  ธรรมมนุญกุล บจก.เข็มเหล็ก   รองประธานฝายอุตสาหกรรม   

      เคร่ืองจักรกล 

6.  นายสมยศ  ทองบัณฑติ บจก.ไดโด สิทธิผล   รองประธานฝายอุตสาหกรรมยานยนต 

      สวัสดิการสังคม    

7.  นายธารนา  เสนี  บจก.ไทยเอ็มเอ็มเอ   รองประธานฝายการศีกษา 

8.  วาที่ ร.ต.สมถวัลย  บุญประภาศรี  บจก.ยางสังเคราะหไทย  รองประธานกิจกรรมพิเศษและ 

      ประชาสัมพันธ  

9.  นายฐานวัฒน บวรอนันตโรจน  บจก.สยามลวดเหล็กอุตสาหกรรม นายทะเบียน                                                    

10. น.ส.อรุณ  อาสินวิริยะ บมจ.ไทยคูน เวิลดไวด กรุป (ประเทศไทย) กรรมการ 

11. นายธีระศักด์ิ  ต้ังจิตเอ้ือบุญ บจก.ต้ังฮะฮวด   กรรมการ 

12. นายพิชิต ธีรชัยไพศาล บจก.วินเทอมส   กรรมการ 

13. นายรัฐพล  อุณากัณฑพร บมจ.ไออารพีซี   กรรมการ 

14. นายชัยวัฒน  ทวีพิริยะ บจก.ส.กิจชัย    กรรมการ 

15. นายวีระชัย  เหลาฤทธิไกร    บจก.สยามทิมเบอร   กรรมการ 

16. นายธงชัย หวังลัดดา บจก.อิมเมจเฟอรนิเจอร  กรรมการ 

17. นายพิพิธ  บุญคง บจก.รีเบิรท อินดัสตรีส  กรรมการ 

18. นายพิชัย  ถิ่นสันติสุข บจก.รอยัล มอเตอรเวอรค  กรรมการ 



3 

 

รายนามผูเขารวมประชุม 

1. น.ส.อุบลวรรณ  กาญจนแสงทอง องคการบริหารสวนจังหวัดระยอง 

2. น.ส.เตชิตา  ภูมิปญญาวรกุล องคการบริหารสวนจังหวัดระยอง  

3. นายทวีวัช  เอ่ียมสุวรรณ บจก.ดับบลิวเอชเอ ระยองที่ดินอุตสาหกรรม 

4. นายวินัย  แกวอ่ิม บจก.บางกอกอินดัสเทรียลแกส 

5. น.ส.วาริณี  อานมณี ผูจัดการสภาอุตสาหกรรม จังหวัดระยอง 

เปดประชุมเวลา 13.30 น. 

วาระท่ี 1  เร่ืองแจงเพื่อทราบ 

   1.1  ประชุมสายงานสภาอุตสาหกรรมจังหวัด 

     ประธาน    สรุป   การประชุมสายงานสงเสริมและสนับสนุนสภาอุตสาหกรรม

จังหวัด เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2562 ณ หอง 802 ชั้น 8 อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีเชิงสรางสรรค (มทรก.)  

ดังน้ี 

การประชุมคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก  (กพอ.) คร้ังที่ 4/2562 วันที่ 13      

พฤษภาคม 2562 ณ ตึกภักดีบดินทร ทําเนียบรัฐบาล  มีรายละเอียดที่สําคัญ ดังน้ี 

1. โครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อม 3 สนามบิน 

                     คณะกรรมการคัดเลือกเอกชนรวมลงทุนโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อม 3 สนามบิน ได

ดําเนินการคัดเลือกเอกชนรวมลงทุนโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อม 3 สนามบิน โดยเปนรูปแบบการรวมทุน

กับเอกชน (PPP) ที่ภาครัฐลงทุนนอยที่สุด เพื่อภาครัฐจะไดประหยัดงบประมาณ และสามารถนํางบประมาณ

ไปใชพัฒนาคนและบริการขั้นพื้นฐานของผูมีรายไดนอย และประชาชนในดานอ่ืนๆ โดยจากการพิจารณาตาม

ขั้นตอนตาง ๆ กลุมกิจการรวมคาบริษัทเจริญโภคภัณฑโฮลด้ิง จํากัด และพันธมิตร (กลุม CPH) เปนผูไดรับ

คัดเลือกเอกชนรวมลงทุนโครงการฯ  เพราะเปนผูยื่นขอเสนอดานการลงทุน ผลตอบแทนที่ผานการพิจารณา 

และบรรลุขอตกลงในการเจรจา 

                    คณะกรรมการนโยบายฯ ไดรับทราบผลการคัดเลือก การเจรจา และรางสัญญารวมลงทุนที่ผาน

การตรวจพิจารณาจากสํานักงานอัยการสูงสุดแลว และมีมติใหเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาใหความเห็นชอบ

ใหการรถไฟแหงประเทศไทยเขารวมลงทุนในโครงการฯ กับเอกชนที่ไดคัดเลือกดังกลาว 

2. โครงการพัฒนาศูนยบริการทดสอบทางการแพทยจีโนมิกส ใน EEC 

                  กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ไดรวมกันพัฒนาโครงการพัฒนา

ศูนยบริการทดสอบทางการแพทยจีโนมิกส ในอีอีซี (Thailand Genome Sequencing Center) จะเปนการลงทุน

เพื่อสรางความรูทางการแพทยจีโนมิกส (Genomic Medicine) ที่จําเปนใหประเทศที่มีความตองการบริการ

การแพทยแบบแมนยาํ (Precision Medicine) ใหสามารถนําไปสูการรักษาพยาบาลที่มีประสิทธิภาพ ในอนาคต

อันใกลประชาชนทุกคนสามารถเขาถึงการรักษาพยาบาลดังกลาวไดอยางทั่วถึงในระบบประกันสุขภาพ โดย

จะกอใหเกิดประโยชนตอประเทศใน 3 ดานหลัก ไดแก  
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 (1) ดานการแพทยและสาธารณสุขจะทําใหดูแลรักษาสุขภาพของประชาชนดีขึ้น ลดภาวะแทรกซอน 

ลดการปวย ปองกันการเสียชีวิตกอนเวลาอันควรและลดคาใชจายของการรักษาที่ไมแมนยํา 

 (2) ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีจะทําใหมีเทคโนโลยีระดับสูงไวบริการใน Medical Hub 

 (3) ดานเศรษฐกิจ และสังคมเปนการสงเสริมใหเกิดอุตสาหกรรมการแพทยครบวงจรภายในประเทศ 

                    คณะกรรมการนโยบายฯ  ไดเห็นชอบแนวทางการดําเนินงานของโครงการพัฒนาศูนยบริการ

ทดสอบทางการแพทยจีโนมิกสใน พื้นที่ EEC (Thailand Genome Sequencing Center) และให สกพอ. 

ประสานหนวยงานที่ เกี่ยวของเพื่อดําเนินการในสวนที่เกี่ยวของตอไป 

3. การพัฒนากําลังคนดานดิจิทัลเพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรมและสงเสริมการลงทุน ใน EEC 

ตอเน่ืองจากการประชุม กพอ. คร้ังที่ 3/2562  ซึ่งที่ประชุมฯ ไดรับทราบความตองการในอุตสาหกรรม

ดิจิทัล กวา 100,000 คน  โดยสํานักงานสงเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล  กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม      

ไดสานตอโครงการพรอมจัดทําการพัฒนาและผลิตกําลังคนดิจิทัล สําหรับพื้นที่ EEC เพื่อตอบโจทยการพัฒนา

บุคลากรใหตรงกับความตองการ โดยผลที่คาดวาจะไดรับ สามารถพัฒนาบุคลากรดานดิจิทัลที่มีคุณภาพ และ

ปริมาณตรงตามความตองการของ ภาคอุตสาหกรรมเปาหมายดานดิจิทัลของเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก 

ภายในป 2566 โดยเปนบุคลากรที่ไดรับการพัฒนากวา 180,000 คน  ประกอบดวย  

•  นักศึกษาจบใหมดานดิจิทัลที่เขามาทํางานในภาคอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้น 60,000 คน  

•  นักศึกษาสาขาอ่ืน ๆ ที่มีศักยภาพในการเปลี่ยนหรือเรียนเพิ่มเติมในสาขาวิชาดานดิจิทัล จํานวน 120,000 คน

โครงการตรวจสุขภาพ 

วัตถุประสงค  

1. เพื่อชวยใหบริษัทสมาชิกขนาดเล็ก ไดใชบริการในนอัตราเดียวกับบริษทขนาดใหญ   

2. เพื่อชวยประหยัดคาใชจายในเร่ืองของการตรวจสุขภาพไดมากกวาเดิม 

โรงพยาบาลที่ชนะการ Bidding  ไดแก โรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอรเนชั่นแนล นอกจากน้ี

ทางประกนัสังคมยงัใหสทิธิเบิกแกผูเขาโครงการตามรายการที่มีสิทธ ิ

 คุณวาริณี  กลาวเสริมวา  ในสวนของสภาฯ ระยอง  ไดมีสมาชิกใหความสนใจเขา

รวมโครงการในเบื้องตนจํานวน 14 บริษัท  

1. บมจ.ทีพีไอ โพลีน 

2. บจก.วินเทอมส 

3. บมจ.ไทยคูน เวิลดไวด กรุป 

4. บจก.ทุนเท็กซ เท็กซไทล 

5. บจก.ไนเตรทไทย 

6. บจก.ไดโด สิทธิผล 

7. บจก.แอรโรเฟล็กซ 

8. บจก.เอสเซนทรา 
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9.  บจก.Sumiriko Eastern Rubber 

10. บจก. Castema Heavy Industries 

11. บจก.แอรโรคลาส 

12. บมจ.ไออารพีซี 

13. บจก.ไทยเปเปอรมิลล 

14. บจก.เอสอารพี โพลีแพค 

   และหลังจากที่ทราบผลโรงพยาบาลที่ชนะการประมูล สมาชิกตอบรับการเขารวม

โครงการจํานวนทั้งสิ้น 6 บริษัท จํานวน 3,308 คน สําหรับบริษัทที่ไมสะดวกเขารวม  เน่ืองจากวาบางบริษัท

ติดสัญญากบัทางโรงพยาบาลเดิม และบางบริษัทไดทําการตรวจสุขภาพไปแลว 

1. บมจ.ทีพีไอ โพลีน 

2. บมจ.ไทยคูน เวิลดไวด กรุป 

3. บจก.ทุนเท็กซ เท็กซไทล 

4. บจก.ไดโด สิทธิผล 

5. บจก.เอสเซนทรา 

6. บจก.แอรโรคลาส 

การเก็บคาบํารุงประจําป 

          ส.อ.ท. แจงวา ปญาหาที่พบคือ คาสมาชิกแพง ไมมีมาตรฐาน,  หาสมาชิกยาก, มีการเรียกเก็บซ้ําซอน

กับทางสภาจังหวัด   และสภาแตละจังหวัดคาสมาชิกก็ไมเทากัน จึงไดมีการเสนอแนวทางการรียกเก็บคาบํารุง

สภาอุตสาหกรรมจังหวัด คือ จะยกเวนคาธรรมเนียมแรกเขาทุกประเภท และจะเรียกเก็บคาบํารุงปละ 1,000 

บาท โดยที่ทาง ส.อ.ท.จะเปนผูเรียกเก็บและนําเงิน 1,000 บาท สงใหสภาจังหวัด และทําใหสภาฯ ระยอง         

มีรายไดลดลงกวา 400,000 บาท 

   คุณวาริณี    ไดทําการชี้แจงขอเท็จจริงและขอดี ขอเสีย ดังตอไป 

ขอเท็จจริง 

1. การสมัครเปนสมาชิก สมัครที่ใดใชสิทธิไดที่น่ัน 

2. สภาฯ จังหวัด เปนผูหารายไดมาบริหารองคกรซึ่งสภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทยไมไดชวยเหลือในดาน

การหารายได ยกเวนการสนับสนุนกิจกรรมสภาฯ จังหวัด ปละ 2,000 บาท    และการนําโครงการตาง ๆ ของ

ภาครัฐมาใหสภาฯ จังหวัด (ซึ่งไมไดทุกปเน่ืองจากตองหมุนเวียนทั่วประเทศ) 

3. สภาอุตสาหกรรมจังหวัด เก็บคาสมาชิกไมเทากัน  (ขึ้นอยูกับนโยบายของแตละจังหวัด) 

4. หากสภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย จะเปนผูเรียกเก็บคาสมาชิกใหกับสภาฯ จังหวัด โดยเก็บรายละ   

    1,000 บาท  (สมาชิกทุกประเภท)  ทําใหสภาฯ ระยอง สูญเสียรายได  434,000  /ป 

    -  สมาชิกประเภทสามัญ    140 ราย  x 3,000 =  420,000 บาท 

    -  สมาชิกประเภทสมทบ      14 ราย  x 1,000 =   14,000 บาท  

5.ไมมีสภาฯ จังหวัดใด ๆ   รวมทั้งสภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย เก็บคาสมาชิกไดครบ 100 % 
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ขอดี 

1. สภาฯ ระยอง  จะไดสมาชิกเพิ่มขึ้นจากกรณีผูประกอบการเปนสมาชิกสภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย   

    แตไมไดเปนที่สภาฯ จังหวัด 

2.  ประหยัดคาใชจายในการจัดทําหนังสือเก็บคาสมาชิกและคาจัดสง 

ขอเสีย 

1. ทําใหสภาฯ จังหวัด ขาดรายได 

2. อาจทําใหสมาชิกเกิดความสับสนในการชําระคาสมาชิก  (เน่ืองจากบางบริษัทไดมีการต้ังงบการเบิกจาย     

    แยกออกจากกัน) 

3. ทาํใหตองเสียคาสมาชิกเพิ่มขึ้นจากเดิม  

4. ผูประกอบการ SME จะใหความสนใจการในเปนสมาชิกนอยลง 

5. อาจทําใหสมาชิกลาออกมากขึ้น 

   ประธาน  กลาววา จะนําเสนอเร่ืองดังกลาวใหเปนวาระการประชุมสภาอุตสาหกรรม

ภาคตะวันออกคร้ังตอไปควรมีการเรียกประชมุ 

ท่ีประชุม มีมติวาสภาฯ ระยอง ไมเห็นดวยกับเร่ืองการปรับลดคาสมาชิกเหลือ 1,000 บาท 

ท่ีประชุม รับทราบ   

วาระท่ี 2  เร่ืองรับรองรายงานการประชุม 

2.1  รับรองรายงานประชุม คร้ังที่ 3/2562 

ประธาน    ชี้แจงรายงานการประชุม คร้ังที่ 3 /2562 ใหที่ประชุมทราบและรับรอง      

ท่ีประชุม รับรอง  

วาระท่ี 3  เร่ืองสืบเน่ือง 

               3.2  การจัดทําหลักสูตรการอบรมของสภาอุตสาหกรรม จังหวัดระยอง ป 2562 

   คุณวาริณี    รายงานความคืบหนาการจัดทําหลกัสูตรการอบรมของสภาอุตสาหกรรม 

จังหวัดระยอง ป 2562 ใหที่ประชุมทราบ ดังตอไปน้ี  

1. หลักสูตรเทคนิคการสอนงาน วันที่ 22-25 เม.ย. 2562 มีผูอบรม 24 คน ณ หองอบรม ชั้น 4 สภาอุตสาหกรรม 

    จังหวัดระยอง ซึ่งมี อ.พลกฤต โสลาพากุล เปนวิทยากร 

2. หลักสูตรกาวทันกฎหมายสิ่งแวดลอม วันที่ 26 เม.ย. 2562 มีผูเขาอบรม 70 คน ณ หองประชุมชั้น 3 องคการ   

    บริหารสวนจังหวัดระยอง ซึ่งมี ผศ.ดร.จุฑารัตน ชมพันธุ คณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดลอม สถาบันบัณฑิต 

    พัฒนาบริหารศาสตร เปนวิทยากร 

3. หลักสูตรการบํารุงรักษาดวยตนเอง (TPM : Autonomous Maintenance) วันที่ 2 พ.ค. 2562 มีผูเขาอบรม 26   

     คน ณ หองอบรมชั้น 4 สภาอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง ซึ่งมี อ.ธวัชชัย ธนกุลบดี และ อ.ธนกฤต จันทะศรี  

4. หลักสูตรการรูจักเกี่ยวกับวัสดุอุตสาหกรรม วันที่ 3 พ.ค. 2562 มีผูเขาอบรมจํานวน 29 คน ณ หองอบรม 
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สัมมนาอาชีวศกึษา ตึกอํานวยการ ชั้น 3 วิทยาลัยเทคนิคระยอง ซึ่งมี อ.ณรงค โมลี เปนวิทยากร 

   เหรัญญิก   เสนอวา อยากใหปรับปรุงเร่ืองเวลาในการอบรมใหกระชับและทันสมัย

ขึ้น เน่ืองจากเวลาในการอบรมมีเวลานานเกินไป  
   ผอ.ดรุณี   กลาววา หลักสูตรถูกจํากัดดวยงบประมาณและระเบียบจากทางกรม

พัฒนาฝมือแรงงาน หลักสูตรตองครบ 30 ชั่วโมง 

   คุณวีรพงษ  ทางสถาบนัตองคิดระบบการเรียนการสอนใหม อาจเปนการเรียนทฤษฎี

ทางออนไลน  

   คุณสุวิทย   เสนอใหมีการแบงการอบรมเปน 2 ชวง 

   รองมนตรี  ไดกลาววา  จํานวนแรงงาน ป 2561 จํานวน 1.54 ลาน หากคิดเปน %  

55 %  เปน Un Skill   32%  เปน  Semi Skill  และ15 %  เปน Skill    สําหรับประเทศพัฒนาแลว Skill จะอยูที่ 

60 – 70 %   ดังน้ันควรวางเปาหมายในการ Up Skill 

   ผอ.ดรุณี   แจงวา สถานประกอบการที่มีพนักงานต้ังแต 100 คนขึ้น ตองสงพนักงาน

เขารับการอบรม 50 % ของจํานวนพนักงาน  หากสงไมถึงสถานประกอบการตองจายเงินสมทบเขากองทุน 

และหากสถานประกอบการสงพนักงานอบรมเกิน 70 %  ภาครัฐจะใหเงินอุดหนุน 2,000 บาท/คน  ปจจุบัน

บริษัทที่สงพนักงานอบรมเกิน 70 %   

   คุณกรจิรัฎฐ  แรงงานจังหวัดระยอง     กลาวเสริมวา การจัดอบรมเปนขอตกลง

ระหวางสถาบันพัฒนาฝมือแรงงานและสถานประกอบการ และทาง สนง.แรงงาน จะไปดําเนินการเร่ืองของ

การ Up Skill     

 ท่ีประชุม รับทราบ 

  3.3 หลักสูตร "นักบริหารยุคใหมจังหวัดระยอง” 

   รองมนตรี  แจงวา   ขณะน้ีไดสงหลักสูตร “นักบริหารยุคใหมจังหวัดระยอง” ใหกับ 

มจพ. และดร.ภาคภูมิ ชวยพิจารณาทบทวน เพื่อใหไดหลักสูตรที่สมบูรณ 

ท่ีประชุม   รับทราบ   

วาระท่ี 4  เร่ืองเพื่อพิจารณา 

              4.1  นําเสนอประเด็นเพื่อเขาสู กกร.จ.ระยอง 

   คุณปกครอง  ไดมีการนําเสนอปญหาเกี่ยวกับบริเวณสี่แยกตะพง เน่ืองจากบริเวณ

ดังกลาวจราจรติดขัดเปนอยางมาก โดยเฉพาะจากการที่ไดมีการปรับปรุงถนนสาย โดยใหพิจารณาในเร่ืองของ

การทาํสะพานขาม หรืออุโมงค เพื่อบรรเทาปญหาดังกลาว 

ประธาน แจงวา สมาคมธุรกิจการทองเที่ยว จ.ระยอง เสนอประเด็น เร่ืองโรงแรมใน 

จ.ระยอง ที่ยังไมมีใบอนุญาตประกอบกิจการโรงแรมประมาณ 80 % ตองการใหไปจดทะเบียนใหถูกตองตาม

กฎหมาย จึงขอใหนําเสนอเร่ืองเขา กรอ. 
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ท่ีประชุม มีมติใหนําเสนอประเด็นปญหาบริเวณสี่แยกตะพง และการขอใบอนุญาตผูประกอบการ  

                     โรงแรม เขาสู กรอ.จังหวัด ในวันที่ 28 พฤษภาคม 2562 

4.2   รับรองงบการเงินประจําเดือนมีนาคม 2562 

   เหรัญญิก   ชี้แจงงบการเงินประจําเดือนเมษายน  2562 มียอดยกมา  ณ  31 มีนาคม 

2562  จํานวน 2,283,262.33 บาท  มีรายได  20,086  บาท รายจาย 393,984.10 บาท  ดังน้ันมียอดคงเหลือยกไป 

ณ 30 เมษายน 2562  จํานวน 1,909,364.23บาท 

ท่ีประชุม รับรอง  

วาระท่ี 5  เร่ืองอื่น ๆ 

   5.1  .ใบรับรองอุตสาหกรรมสเีขียว (Green Industry) 

   คุณสุริยน    แจงวา ขณะน้ีภาคอุตสาหกรรมตองผาน GI 2 และมีผลตอดัชนีชี้วัดของ

จังหวัด ซึ่ง GI 2 ซึ่ง GI 2 จะมีอายุ 2 ป  และควรทําถึง GI 3 หากสถานประกอบการไมทํา ก็ตองขอตอไป

อนุญาต หากไมตอใบอนุญาตจะหมดอาย ุ

ท่ีประชุม รับทราบ 

              5.2  กําหนดการประชุม ประจําเดือนมิถุนายน 2562  

ประธาน     แจงวา  กําหนดการประชุมคร้ังที่ 5/2562 ในวันที่ 13 มิถุนายน 2562 เวลา 

13.30  น. ณ บริษัท ไดโด สิทธิผล จํากัด 

ท่ีประชุม รับทราบ 

เร่ืองแจงจากสวนราชการและประเด็นขอหารือของสภาฯ 

1.  สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง 

   คุณชัญญนิษฐ      แจงวา  ณ 30 เมษายน 2562  มีจํานวนโรงงานทั้งสื้น 2,971 

โรงงาน  เงินลงทุนรวม 1403362.11 ลานบาท จํานวนคนงาน 180,958 คน 

ท่ีประชุม รับทราบ  

2. สํานักงานจังหวัดระยอง 

   คุณศรัณย    แจงวา จะมีการประชุมคณะกรรมการรวมภาคเอกชน (กรอ.) ในวันที ่

28 พฤษภาคม 2562 

ประชุมเวลา 15.30  น. 
     
 

                                                                                                                        

 ลงชื่อ                                            ผูจัดทํารายงาน   ลงชื่อ                                            ผูตรวจรายงาน                                    

              (นางสาววาริณี  อานมณี)                                                         (นายแดน  ปรีชา) 

    ผูจัดการสภาอุตสาหกรรม จังหวัดระยอง       เลขาธิการสภาอุตสาหกรรม จังหวัดระยอง 
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