
 

 
รายงานการประชุม 

คณะกรรมการสภาอุตสาหกรรม จังหวดัระยอง คร้ังที ่7/2563 
วนัพุธที ่14 ตุลาคม  2563  เวลา 13.30 น. 

ณ ห้องประชุมช้ัน 8 ห้อง 1 องค์การบริหารส่วนจังหวดัระยอง 
 

รายนามทีป่รึกษาทีเ่ข้าร่วมประชุม 
1.  นายมนตรี  ชนะชยัวบิูลวฒัน์ (แทน)  นายกองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัระยอง 
2.  นางปรียาพร  บุญโกสุม (แทน)    สวสัดิการและคุม้ครองแรงงานจงัหวดัระยอง 
3.  นางเบญจวรรณ พนัธ์ธรรม (แทน)  คลงัจงัหวดัระยอง 
4.  นายพิทกัษ ์ มณีรัสยากร (แทน)  พาณิชยจ์งัหวดัระยอง 
5.  น.ส.ปัทมา  ชีวะภทัร์  (แทน)  ประกนัสังคมจงัหวดัระยอง 
6.  น.ส.ชญัญนิษฐ ์ บุญสุวรณ  (แทน) อุตสาหกรรมจงัหวดัระยอง 
7.  น.ส.สุวดี  แกว้ด า (แทน)  ประกนัสังคมจงัหวดัระยอง 
8.  ร้อยเอกกิจสมพงษ ์ กลา้หาญ  แรงงานจงัหวดัระยอง 
9.  นายวรีพงษ ์ รุจนโชติ  บจก.ไนเตรทไทย 
10. นายกตญัญู  โกมุทมาศ  บจก.ดานิล่ี 
11. นายพิชยั  ถ่ินสันติสุข  บจก.รอยลั มอเตอร์เวอร์ค 
12. นายประกอบ  อารียช์น  บจก.3P รีไซเคิล 

รายนามคณะกรรมการทีเ่ข้าร่วมประชุม 
1.  นายสุวทิย ์ ช่ืนปิยะวาจา บจก.สุธี ดิชเฮด แอนด ์เมทเทิลฟอร์ม  ประธานกิตติมศกัด์ิ 
2.  นายสุรพล  สุทธจินดา บจก.สุธี แทง็เกอร์ แอนด ์สเปเชียลทรัค  ประธานกิตติมศกัด์ิ 
3.  นายสงวน  แสงวงศกิ์จ บจก.สหกิจแกลง    ประธาน 
4.  นายทววีชั  เอ่ียมสุวรรณ์ 
    (แทน นายสุนทร  คงสุนทรกิจกุล) บจก.ดบับลิวเอชเอ ระยองท่ีดินอตุสาหกรรม   รองประธานฝ่าย EEC)/ 
                    ผงัเมืองและโครงสร้าง    
    พื้นฐาน 
5.  นายสุริยน วนัเพญ็ บมจ.อูเบะ เคมิคอลส์ (เอเชีย)   รองประธานฝ่าย 
       อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 
       และส่ิงแวดลอ้ม  
6.  นายนพดล จนัทร์เรือง บจก.ไทยโพลิเอททีลีน   รองประธานฝ่ายการศึกษา 
7.  ดร.วสุิทธ์ิ  หนูงาม บมจ.ปตท.     รองประธานฝ่าย 
       หารายได/้สิทธิประ โยชน์ 
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8.  ดร.ธิติยา  มิตรเมฆ       บจก.ไซเบอร์บ๊อกซ์ เอก็ซ์เพรส   ผูช่้วยเลขาธิการ 
9.  นายกงัวาน  จินตนา บมจ.เจริญโภคภณัฑอ์าหาร   ปฏิคม 
10. นายอุดมเดช  บูรพภ์าค  
      ( แทน ดร.วิรัช  ฉตัรดรงค)์ บจก.ทีพีไอ ออลซีซัน่    กรรมการและท่ีปรึกษา
       ประธานสภาฯ ระยอง 
11. น.ส.ภชัราวรรณ พนัธ์สมุ  
     ( แทน นายสิริปพฒัน์ โอภาสประภากร) บจก.เอสอาร์พี โพลีแพค   กรรมการ 
12. นายอดิศร  วงัมูล 
      (แทน น.ส.ปาริชาติ  อศัวกุล) บจก.บีแอลซีพี เพาเวอร์   กรรมการ 
13. นางมยรุา  สมนิล 
      (แทน น.ส.อรุณ  อาสินวิริยะ) บมจ.ไทยคูน เวลิดไ์วด ์กรุ๊ป (ประเทศไทย)  กรรมการ 
14. นายวนิยั  แกว้อ่ิม บจก.บางกอกอินดสัเทรียลแก๊ส   กรรมการ 
15. นายยศชน  ก่ิงวงษา 
       ( แทน นายรัฐพล  อุณากณัฑพ์ร) บมจ.ไออาร์พีซี    กรรมการ 
16. นายเสรี  จิรัฐพิกาลพงศ ์ บจก.เคอาร์อาร์ สตาร์ช   กรรมการ 
17. นายปกป้อง  สุขไดพ้ึ่ง 
     (แทน นายธาร์นา  เสนี) บจก.ไทยเอม็เอม็เอ    กรรมการ 

กรรมการลาประชุม 
1. นายประวทิย ์ ถาวรชยัสิทธ์ิ บจก.รีแล็กท ์อินดสัตรี    รองประธานฝ่าย 
        เกษตรแปรรูป 
2.  นายประเทือง  วงศซ้ิ์ม บจก.พาราอีสเทิร์น อินดสัทรี   รองประธานฝ่าย SMEs 
          แรงงานสัมพนัธ์                                            
3. นายฐานวฒัน์ บวรอนนัตโรจน์  บจก.สยามลวดเหล็กอุตสาหกรรม  รองประธานฝ่าย 
       แรงงานสัมพนัธ์ 
4.  นายเสนาะ  รอดระหงษ ์ บจก.แกลงแพค็ก้ิง วูด้    รองประธานฝ่าย 
       บริหารจดัการน ้า 
5.  นายปกครอง  ชาญโลหะ บมจ.โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่  รองประธานฝ่าย 

       อุตสาหกรรมพื้นฐาน/ 
       ปิโตรเคมีฯลฯ 

6.  นายแดน  ปรีชา       บมจ.ทีพีไอ โพลีน    เลขาธิการ 
7.  น.ส.จรัญญา  บุญโนนแต ้      บจก.แอร์โรเฟลกซ์    เหรัญญิก 
8.  นายวรีะชยั  เหล่าฤทธิไกร    บจก.สยามทิมเบอร์    นายทะเบียน 
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9.  นายสมยศ  ทองบณัฑิต บจก.ไดโด สิทธิผล    กรรมการและท่ีปรึกษา 
       ประธานสภาฯ ระยอง 
10.  นายชยัวฒัน์  ทวพีิริยะ บจก.ส.กิจชยั     กรรมการและท่ีปรึกษา 
       ประธานสภาฯ ระยอง 
11.  นายประเสริฐ  ธรรมมนุญกุล บจก.เขม็เหล็ก    กรรมการและท่ีปรึกษา 
       ประธานสภาฯ ระยอง 
12. นายพิชิต  ธีรชยัไพศาล บจก.วนิเทอมส์    กรรมการ 
13. นายธีระศกัด์ิ  ตั้งจิตเอ้ือบุญ บจก.ตั้งฮะฮวด    กรรมการ 
14. นายพิพิธ  บุญคง บจก.รีเบิร์ท อินดสัตรีส์   กรรมการ 
15. น.ส.อจัฉราพรรณ  เกษตรวสิัย บจก.ซูมิโตโม รับเบอร์ (ไทยแลนด)์  กรรมการ 
16. นายสมบูรณ์ชยั  จินาพงศ์ บจก.ไทยเอม็เอฟซี    กรรมการ 
17. น.ส.เสวติา  ถ่ินสันติสุข บจก.รอยลั มอเตอร์เวอร์ค   กรรมการ 
18. วา่ท่ี ร.ต.สมถวลัย ์ บุญประภาศรี บจก.ยางสังเคราะห์ไทย   กรรมการ 
19. นายกร  สุวรรณรัฐ บมจ.พีทีที โกลบอล เคมิคอล   กรรมการ 
20. นายรังสรรค ์ วงศว์อ่งชู บจก.มาบตาพุด แทงค ์เทอร์มินลั  กรรมการ 
21. นายศุภทรรศ  สาพิมาน บมจ.จดัการและพฒันาทรัพยากรน ้ าภาคตะวนัออก กรรมการ 
22. น.ส.สุพิชามนต ์ ดลกิจ บจก.ไนเตรทไทย    กรรมการ  

รายนามผู้เข้าร่วมประชุม 
1. น.ส.พิมพนิ์ภา  สิธิประชาชยักุล องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัระยอง 
2. น.ส.กทัลี  ดอกไม ้ บจก.บีแอลซีพี เพาเวอร์ 
3. น.ส.คณิชญ ์ นิลฉวี ศูนยใ์หค้  าปรึกษา SMEs 
4. น.ส.ปิยฉตัร  จตุัรัส ส านกังานอุตสาหกรรมจงัหวดัระยอง 
5. น.ส.วาริณี  อานมณี ผูจ้ดัการสภาอุตสาหกรรม จงัหวดัระยอง 

เปิดประชุมเวลา 13.30 น. 

เร่ืองแจ้งจากส่วนราชการและประเด็นข้อหารือของสภาฯ 
1.  องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัระยอง 
     รองมนตรี      มีเร่ืองแจง้ใหท่ี้ประชุมทราบ ดงัน้ี   
1.  การจดัเก็บภาษีในช่วงปี พ.ศ. 2563 ท่ีผา่นมา ทาง อบจ.ระยองเก็บเงินภาษีไดต้  ่ากวา่เป้าหมายท่ีก าหนดไว ้   

ประมาณ 265 ลา้นบาท สาเหตุเกิดจากการระบาดของโรค Covid-19 ซ่ึงส่งผลกระทบต่อการท่องเท่ียวของ 
จงัหวดัระยองเป็นอยา่งมาก 
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2.  ทางคณะรัฐมนตรีสัญจรฯไดอ้นุมัติเงินงบประมาณปี พ.ศ. 2563 ประมาณ 180 ลา้นบาท ด าเนินการโดย  

อบจ.ระยอง ซ่ึงเป็นงบประมาณในส่วนของกระทรวงมหาดไทย ท่ีจะน ามาใชใ้นการสนบัสนุนโครงการทั้ง     
2 โครงการ ไดแ้ก่ โครงการป่าชายเลนพระเจดียก์ลางน ้ า และโครงการศูนยบ์ริการพฒันาปลวกแดงตาม
พระราชด าริ เพื่อใหโ้ครงการเกิดความสมบูรณ์ยิง่ข้ึน 

3.  ขอเรียนเชิญประธานฯ และคณะกรรมการสภาอุตสาหกรรมจงัหวดัระยอง ทุกท่านเขา้ร่วมงานศึกษาการ
เรียนรู้ตามรอยเทา้พ่อหลวงในช่วงวนัท่ี 5 ธ.ค.63 น้ี ณ ศูนยบ์ริการการพฒันาปลวกแดงตามพระราชด าริ
จงัหวดัระยอง  เพื่อใหโ้ครงการเกิดความสมบูรณ์ยิง่ข้ึน 

4.  ส าหรับงบประมาณปี พ.ศ. 2564 ทาง อบจ.ระยองไดจ้ดัตั้งงบประมาณรายรับไว ้2,200 ลา้นบาท โดยลดลง
จากปีท่ีแลว้ท่ีตั้งไว ้2,500 ลา้นบาท 

5.  ในวนัท่ี 12 ต.ค.63 ทาง อบจ.ระยองไดจ้ดัการประชุมลงนามความตกลงกนัเร่ืองส่ิงแวดลอ้ม โดยไดเ้ชิญ
ผูบ้ริหาร อปท.ทั้ง 67 แห่ง ในพื้นท่ีจงัหวดัระยอง เขา้ร่วมลงนามด้วย ซ่ึงการลงนามกนัในคร้ังน้ีทาง
องคก์ารปกครองส่วนทอ้งถ่ินทุกแห่งจะตอ้งน าขยะท่ีเกิดข้ึนในพื้นท่ีชุมชนฯ ขนส่งไปยงัศูนยก์  าจดัขยะมูล
ฝอยฯจงัหวดัระยอง 

6.  อบจ.รย.ไดร่้วมมือกบัสถาบนัการแพทยฉุ์กเฉินแห่งชาติและโรงพยาบาลจงัหวดัระยองในการก่อตั้งศูนยรั์บ   
แจง้เหตุฉุกเฉิน 1669 จงัหวดัระยองข้ึน ณ อาคารสนามกีฬากลางจงัหวดัระยอง เพื่อให้เป็นศูนยรั์บแจง้เหตุ   
ฉุกเฉินต้นแบบของประเทศไทย คาดว่าจะสามารถเปิดให้บริการได้ในราวกลางเดือนธันวาคม 2563 
ทีป่ระชุม รับทราบ 

2.  ส านกังานพาณิชยจ์งัหวดัระยอง 
คุณพิทักษ์    รายงานเร่ืองการจดทะเบียนนิติบุคคล ในเดือนกนัยายน 2563 บริษทั

จ ากดั จดทะเบียนเพิ่มข้ึนจากเดือนสิงหาคม 2563 จ านวน 6 ราย คิดเป็นเงิน 218 ล้านบาท จดทะเบียนเลิก
กิจการ เดือนกนัยายน 2563 มีผูป้ระกอบธุรกิจขอจดทะเบียนเลิกกิจการ 23 ราย    เงินทุนรวม 136.52 บาท 
 ทีป่ระชุม รับทราบ  

3.  ส านกังานอุตสาหกรรมจงัหวดัระยอง 
   คุณชัญญนิษฐ์    รายงานความคืบหน้าเก่ียวกับความเคล่ือนไหวการลงทุนด้าน
อุตสาหกรรมจงัหวดัระยอง ณ ปัจจุบนั มีโรงงานจ านวน 2 ,242 โรงงาน มีจ านวนการลงทุนอยู่ท่ี 1,414,635 
ลา้นบาท และมีคนงานอยูท่ี่ 108,281ราย ซ่ึงใน 8 อ าเภอมีโรงงานรวมทั้งหมด 869 โรงงาน โดยกระจดักระจาย
อยูใ่นแต่ละอ าเภอของจงัหวดัระยอง ประกอบดว้ย อ าเภอปลวกแดง มีโรงงานอยู ่631 โรงงาน/อ าเภอบา้นค่าย 
76 โรงงาน/อ าเภอบา้นฉาง 12 โรงงาน และอ าเภอเมือง 150 โรงงาน 
กลุ่มอุตสาหกรรมท่ีมีเงินลงทุนสูงสุด 3 อนัดบั 
 1. กลุ่มเคมีและภณัฑเ์คมี   197 โรงงาน  เงินลงทุน 423,146.84  
 2. ผลิตยานพาหนะและอุปกรณ์  281 โรงงาน  เงินลงทุน 193,952.56 
 3. ผลิตภณัฑจ์ากปิโตรเลียม    25 โรงงาน  เงินลงทุน 102,800.69 
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     ตั้งแต่กนัยายน 2562-2563 มีการจดทะเบียนประกอบกิจการเพิ่มข้ึน 7โรงงาน (โดย
เป็นธุรกิจใหม่ เช่น ธุรกิจอาหาร, แปรรูปไม,้ พลาสติก) 
ทีป่ระชุม รับทราบ  

4.  ส านกังานประกนัจงัหวดัระยอง 
   คุณสุวดี  แจง้วา่ การส่งเสริมสุขภาพและป้องกนัโรค กรณีวคัซีนไขห้วดัใหญ่ให้แก่
ผูป้ระกนัตน มาตรา 33 และผูป้ระกนัตน มาตรา 39 ท่ีมีอายตุั้งแต่ 50 ปี ข้ึนไป  
ไดรั้บฉีดวคัซีนไขห้วดัใหญ่ ณ สถานพยาบาล ท่ีส านกังานประกนัสังคม ก าหนดปีละ 1 คร้ัง โดยปี 2563 เร่ิม
ให้บริการไดต้ั้งแต่ วนัท่ี 15 ตุลาคม ถึงวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 ตั้งแต่ปี 2564 เป็นตน้ไป ให้บริการไดร้ะหวา่ง
วนัท่ี 1 พฤษภาคม ถึงวนัท่ี 31 สิงหาคม ของทุกปี 
ทีป่ระชุม รับทราบ  

5.  ส านกังานแรงงานจงัหวดัระยอง 

   ร.อ. กิจสมพงษ์  ช้ีแจง โครงการส่งเริมการจา้งงานใหม่ส าหรับผูจ้บการศึกษาใหม่
โดยภาครัฐและเอกชน ประชาสัมพนัธ์การจดัหางานจงัหวดัระยอง ตามนโยบายรัฐบาล เร่ืองช่วยเหลือเยียวยา
ผูรั้บผลกระทบเศรษฐกิจภายหลงัสถานการณ์โควิด -19 ไม่ว่าจะเป็นผูป้ระกอบการ และลูกจา้ง ทางรัฐบาลมี
นโยบายท่ีจะจา้งงานทุกภาคส่วน 1,000,000 ต าแหน่ง ซ่ึงการจ้างงานของรัฐบาลจะจ่ายให้คร่ึงหน่ึง และ
นายจา้งจะจ่ายให้อีกคร่ึงหน่ึง ซ่ึงจงัหวดัระยองไดรั้บ โควตา้(ระยอง)จ านวน 5,620 ต าแหน่ง การเขา้ร่วม
โครงการส่งเริมการจา้งงานใหม่ส าหรับผูจ้บการศึกษาใหม่โดยภาครัฐและเอกชน มีวตัถุประสงคเ์พื่อช่วยเหลือ
การจา้งงานใหผู้จ้บการศึกษาใหม่ไดมี้งานท า และช่วยเหลือสถานประกอบการใหส้ามารถด าเนินธุรกิจไดอ้ยา่ง
ต่อเน่ือง โดยรัฐบาลอุดหนุนเงินค่าจา้งใหจ้  านวนร้อยละ 50 ของเงินเดือนตามวุฒิการศึกษา สูงสุดไม่เกิน 7,500
บาท ต่อเดือนต่อคน ตั้งแต่วนัท่ี 1ตุลาคม 2563 - 30 กนัยายน 2564  
ทีป่ระชุม รับทราบ  

6. สถาบนัพฒันาฝีมือแรงงาน 17 ระยอง 

คุณชัยณรงค์  รายงานเก่ียวกบัสาขาอาชีพช่างเคร่ืองปรับอากาศ และช่างเช่ือม ซ่ึง
เป็นสาขาอาชีพท่ีจะตอ้งมีหนงัสือรับรองความรู้ความสามารถ เน่ืองจากปีน้ีจะมีการตรวจสอบอย่างเขม้งวด 
รวมถึงสาขาอาชีพช่างไฟฟ้าภายในอาคาร และกลุ่มอาชีพใหม่ เช่น (ช่างแอร์/ช่างเช่ือม) ควรผูป้ระกอบการควร
เขา้รับการประเมินความรู้ความสามารถท่ีสถาบนัพฒันาฝีมือแรงงานฯ ซ่ึงหนงัสือรับรองความรู้ความสามารถ
จะมีอาย ุ5 ปี หากท่านใดไม่มีหนงัสือรับรองความรู้ความสามารถถือวา่ผดิกฎหมาย 

รองมนตรี มีขอ้เสนอแนะ ดงัน้ี 
1.  เครือข่ายของสภาอุตสาหกรรมฯควรมีการรวบรวมรายช่ือบุคลากรท่ีจะเขา้รับการฝึกงาน 3 วนั ก่อนไดรั้บ    
     การประเมินเป็นกลุ่มเฉพาะ 
2.  ทาง ผอ.สถาบนัพฒันาฝีมือแรงงาน 17 ระยอง จะตอ้งท างานร่วมกบัสถาบนัการศึกษาในพื้นท่ี จ.ระยอง 
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3.  ทางสถาบนัพฒันาฝีมือแรงงาน 17 ระยอง และทาง สนง.แรงงานจงัหวดัระยอง จะตอ้งมีการประชาสัมพนัธ์

ไปยงัเครือข่ายผูป้ระกอบการท่ีอยูใ่นพื้นท่ีอุตสาหกรรมจงัหวดัระยอง วา่เรามีมาตรฐานอยา่งไร ในการ
ยกระดบัมาตรฐานความปลอดภยัดา้นช่างไฟฟ้าช่างแอร์ และช่างเช่ือม 

ทีป่ระชุม รับทราบ  

วาระที ่1  เร่ืองแจ้งเพือ่ทราบ 
       1.1  การประชุมคณะกรรมการสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กส.) 

      ประธาน    แจง้วา่  เม่ือวนัจนัทร์ท่ี 28 ก.ย. 2563 เวลา 09.00-10.30 น. ร่วมประชุม
คณะกรรมการสภาอุตสาหกรรมภาคตะวนัออก ณ ห้องประชุม 1015 ชั้น 10 อาคารปฏิบติัการเทคโนโลยี
สร้างสรรค ์(มทรก.) ซ่ึงการประชุมในคร้ังน้ีมีเน้ือหาประกอบดว้ย 
1.  แผนการด าเนินงานสภาอุตสาหกรรมภาคตะวนัออก  วาระปี 2563-2565 
2.  ยทุธศาสตร์สภาอุตสาหกรรมภาคตะวนัออก   วาระปี 2563-2565 
ทีป่ระชุม รับทราบ 

1.2  การอบรมสัมมนาดา้นการอนุรักษพ์ลงังานภายใตโ้ครงการวิจยัและพฒันา Immersive       
      Technology เพื่อพฒันาบุคลากรดา้นการอนุรักษพ์ลงังาน โดยสถาบนัพลงังานเพื่ออุตสาหกรรม  
      สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย      

คุณวาริณี     แจง้ว่า  สถาบนัพลงังานเพื่ออุตสาหกรรม   สภาอุตสาหกรรมแห่ง
ประเทศไทย  ร่วมกบัสภาอุตสาหกรรม จงัหวดัระยอง จดัสัมมนาดา้นการอนุรักษพ์ลงังานภายใตโ้ครงการวิจยั
และพฒันา Immersive  Technology เพื่อพฒันาบุคลากรดา้นการอนุรักษพ์ลงังาน ในวนัพุธท่ี 21 ตุลาคม 2563 
ณ โรงแรมโกลเดน้ ซิต้ีระยอง ซ่ึงขณะน้ีมีผูเ้ขา้ร่วมอบรมจ านวนทั้งส้ิน 116 คน   
ทีป่ระชุม รับทราบ 

  1.3  ร่างกฎกระทรวงก าหนดพสัดุและวธีิการจดัซ้ือจดัจา้งพสัดุท่ีรัฐตอ้งการส่งเสริมหรือสนบัสนุน   
         (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. ....         

   ประธาน      แจง้ว่า  จาก มติ ครม.เม่ือวนัท่ี 1 ก.ย.63 มีมติอนุมติัหลกัการร่าง
กฎกระทรวงก าหนดพสัดุและวิธีการจดัซ้ือจดัจา้งพสัดุท่ีรัฐตอ้งการส่งเสริมหรือสนบัสนุน (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ… 
โดยร่างกฎกระทรวงดงักล่าว ก าหนดสิทธิประโยชน์ในการเขา้ถึงการจดัซ้ือจดัจา้งภาครัฐแก่ผูป้ระกอบการ
และสินคา้หรือบริการของ SME ท่ีไดข้ึ้นทะเบียนไวก้บั (สสว.)  
   ทั้งน้ี  สสว.จะคดักรองผูป้ระกอบการ SME และข้ึนบญัชีให้หน่วยงานภาครัฐใชเ้ป็น
ขอ้มูลประกอบการจดัซ้ือจดัจา้งไดท้นัท่วงทีภายในตน้ปีงบประมาณ 2564 เดือนตุลาคม 2563) โดยให้สิทธิ
สมาชิกของ ส.อ.ท. ข้ึนบญัชีก่อน 
รอบท่ี 1 : ภายในวนัท่ี 17 กนัยายน 2563 (จะทนัข้ึนบญัชีในรอบแรก) 
รอบท่ี 2 : ภายในวนัท่ี 25 กนัยายน 2563 เพื่อเสนอคดักรองในเดือนถดัไป 
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รอบท่ี 3 : (รับสุดทา้ย): ภายในวนัท่ี 16 ตุลาคม 2563 
ทีป่ระชุม รับทราบ 

1.4  กิจกรรมประจ าเดือนกนัยายน 2563 
ประธาน   สรุปกิจกรรมประจ าเดือนกนัยายน 2563 ดงัน้ี 

3 ก.ย.2563 ประชุมคณะอนุกรรมการน ้าดาลเขต 9 (ระยอง) (คุณประเทือง) 
4 ก.ย.2563 พิธีเปิดมหกรรมการเงินระยอง คร้ังท่ี 2  (ประธาน) 
9 ก.ย.2563 ประชุมคณะกรรมการอ านวยการรักษาความมัน่คงภายในจงัหวดัระยอง  คร้ังท่ี 2/2563  

 (คุณสุวทิย)์ 
14 ก.ย.2563 ประชุมติดตามผลการด าเนินงานของเครือข่ายบริการ ภายใต ้โครงการพฒันาระบบสนบัสนุน 

SMEs แบบบูรณาการในระดบัทอ้งถ่ิน (Rismep) จงัหวดัระยอง (คุณวาริณี) 
14 ก.ย.2563 ประชุมประชาคมการจดัท าแผนพฒันาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) ของ อบจ.ระยอง เพิ่มเติม 

ฉบบัท่ี 4 (คุณสุวทิย)์ 
14 ก.ย.2563 ประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในพื้นท่ีอ าเภอเมืองระยอง โครงการปรับปรุง

มาตรฐานสินคา้และธุรกิจบริการด้านการท่องเท่ียว : กิจกรรมศึกษาจดัท าแผนแม่บทและ
ส ารวจออกแบบรายละเอียดและวิเคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดลอ้มในขั้นรายละเอียด EIA ถนน
บูรพาชลทิต (ระยะท่ี 2) (คุณเสนาะ) 

15 ก.ย.2563 ประชุมคณะอนุกรรมการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติวา่ดว้ยการป้องกนัและปราบปราม
การทุจริต จงัหวดัระยอง คร้ังท่ี 2/2563  (คุณสุวทิย)์ 

15 ก.ย.2563 โครงการขบัเคล่ือนแผนงานบูรณาการความร่วมมือภาครัฐและเอกชนในการเสริมศกัยภาพ
การพัฒนาเศรษฐกิจภาค/กลุ่มจังหวดัและจังหวดัในส่วนภูมิภาค (ภาคกลางและภาค
ตะวนัออก)  (ประธานและคุณสุรพล) 

16 ก.ย.2563 ประชุมคณะกรรมการพฒันาศกัยภาพโครงการและพฒันาชุมชนและสังคมเขตประกอบการ
อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (คพอ.) คร้ังท่ี 3/2563 (คุณสุรพล) 

17 ก.ย.2563 ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพฒันาคุณภาพชีวิตคนพิการประจ าจงัหวดัระยอง 
คร้ังท่ี 3/2563 (คุณวาริณี) 

17 ก.ย.2563 ร่วมประชุมคณะกรรมการพฒันาองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัระยองคร้ังท่ี 3/2563 (คุณสุวทิย)์ 
17 ก.ย.2563 สัมมนา "เศรษฐกิจหลงัโควิต-19 กบัวถีิชีวติใหม่ (New Normal)  บนพื้นท่ี EEC (คุณแดน) 
17 ก.ย.2563 ประชุมเชิงปฏิบติัการระดบักลุ่มจงัหวดั คร้ังท่ี 2 และการประชุมกลุ่มยอ่ยระดบักลุ่มจงัหวดั 

คร้ังท่ี 2 การวางผงัภาคตะวนัออก  (กลุ่มจงัหวดัฉะเชิงเทรา ชลบุรี และระยอง) (คุณสุรพล) 
18 ก.ย.2563 ประชุมปฐมนิเทศโครงการ (สัมมนาคร้ังท่ี 1) โครงการศึกษาความเหมาะสม ออกแบบ และ 

ประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม การพฒันาจุดเช่ือมต่อโครงข่ายทางหลวงพิเศษระหวา่งเมือง 
หมายเลข 7 และ หมายเลข 9 (คุณสุนทร) 
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21 ก.ย.2563 ใหส้ัมภาษณ์เพื่อประกอบการด าเนินโครงการปรับปรุงมาตรฐานสินคา้และธุรกิจบริการดา้น

ท่องเท่ียวกิจกรรมศึกษาจดัท าแผนแม่บทและส ารวจออกแบบรายละเอียดและวิเคราะห์
ผลกระทบส่ิงแวดลอ้มในขั้นรายละเอียด (EIA) ถนนบูรพาชลทิต (ระยะท่ี 2) แก่ศูนยว์ิจยั    
โลจิสติกส์และการจดัการมหาวทิยาลยับูรพา  (คุณเสนาะ) 

21 ก.ย.2563 ร่วมงานบรรยายสรุป "สนามบินอู่ตะเภา มุ่งสู่การเป็นสนามบินนานาชาติแห่งท่ี 3 ของ
กรุงเทพฯ" (คุณสุนทร) 

22 ก.ย.2563 ประชุมเชิงปฏิบติัการ การพฒันาแผนยทุธศาสตร์สาธารณสุขจงัหวดัระยองอยา่งย ัง่ยนื 
(คุณวาริณี) 

22 ก.ย.2563 ประชุมรับฟังความคิดเห็น (คร้ังท่ี 1) ต่อการก าหนดขอบเขตและแนวทางการประเมินผล
กระทบส่ิงแวดล้อม ส าหรับโครงการกิจการหรือการด าเนินการท่ีอาจมีผลกระทบต่อ
ทรัพยากรธรรมชาติและคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม สุขภาพ อนามยั คุณภาพชีวิต ของประชาชนใน
ชุมชนอยา่งรุนแรง โครงการนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด (ส่วนขยายคร้ังท่ี 1) ของการนิคม
อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (คุณปกครอง) 

22 ก.ย.2563 คณะกรรมการ ร่วมงานมุฑิตาผูเ้กษียณอายุราชการ ประจ าปี 2563 และแสดงความยินดีแด่
ผู ้ว่าราชการจังหวัดระยอง ในโอกาสเดินทางไปรับต าแหน่งใหม่  (ประธานและ
คณะกรรมการ)  

23 ก.ย.2563 คณะกรรมการบริหารงานแบบบูรณาการด้านพลังงานระดับจังหวดัเพื่อปรับปรุงแผน
ยุทธศาสตร์พลงังาน และแผนปฏิบติัการด้านพลงังานระดบัจงัหวดั ประจ าปีงบประมาณ 
2563 (คุณสมบูรณ์ชยั) 

25 ก.ย.2563 ประชุมกรมการจงัหวดั หวัหนา้ส่วนราชการและหวัหนา้หน่วยงานประจ าจงัหวดั  
(คุณประเทือง) 

28 ก.ย.2563 ประชุมคณะกรรมการสภาอุตสาหกรรมภาคตะวนัออก   
  ประชุมสายงานส่งเสริมและสนบัสนุนสภาอุตสาหกรรมจงัหวดั 
  ประชุมคณะกรรมการสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กส.) 
   (ประธานและคณะกรรมการ) 
29 ก.ย.2563 ประชุมรับฟังความคิดเห็นในพื้นท่ีอ าเภอบา้นฉาง โครงการปรับปรุงมาตรฐานสินคา้และ

ธุรกิจบริการด้านการท่องเท่ียว : กิจกรรมศึกษาจัดท าแผนแม่บทและส ารวจออกแบบ
รายละเอียดและวิเคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดลอ้มในขั้นรายละเอียด (EIA) ถนนบูรพาชลทิต 
(ระยะท่ี 2)  (คุณเสรี) 

29 ก.ย.2563 ประชุมคณะกรรมการขอ้บงัคบั หลกัเกณฑ ์ และแนวทางการใชเ้คร่ืองหมายรับรองของ
จงัหวดัระยอง (ประธาน) 

30 ก.ย.2563 ร่วมงานดินเนอร์ทอลค์ “กา้วระยองสู่ EEC” (ประธานและคณะกรรมการ) 
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ทีป่ระชุม รับทราบ 

วาระที ่2  เร่ืองรับรองรายงานการประชุม 
       2.1  รับรองรายงานประชุม คร้ังท่ี 4/2563 

เลขาธิการ    ช้ีแจงรายงานการประชุม คร้ังท่ี 4/2563 ใหท่ี้ประชุมทราบและรับรอง 
ทีป่ระชุม รับรอง 

วาระที ่3  เร่ืองสืบเน่ือง 
  3.1  การติดตามการจดัการแข่งขนักอลฟ์สภาอุตสาหกรรมจงัหวดัระยอง 

ดร.วสุิทธ์ิ  แจง้วา่  การติดตามการจดัการแข่งขนักอลฟ์สภาอุตสาหกรรมจงัหวดั
ระยอง รายนามผูร่้วมแข่งขนักอลฟ์สภาฯ ระยอง วนัท่ี 29 ต.ค.63   

„ สมคัรแข่งขนั    จ านวน   43  ทีม 
„ ป้ายสนบัสนุนหลุมทัว่ไป  จ านวน   17   ป้าย 
„ ป้ายสนบัสนุนหลุม Hole In one จ านวน   11   ป้าย 

ทีป่ระชุม รับทราบ 

วาระที ่4  เร่ืองเพือ่พจิารณา 
  4.1  รับรองงบการเงินประจ าเดือนกนัยายน 2563 

คุณวาริณี  ช้ีแจงงบการเงินประจ าเดือนกนัยายน 2563 มียอดยกมา  ณ 31สิงหาคม
2563   จ  านวน  2,026,180.27  บาท มีรายได ้ 358,877.07 บาท รายจ่าย 103,368.26 บาท  ดงันั้นมียอดคงเหลือ
ยกไป ณ  30  กนัยายน 2563  จ านวน 2,281,689.08 บาท   
ทีป่ระชุม รับรอง 

วาระที ่5  เร่ืองอืน่ ๆ 
 5.1  การสมคัรสมาชิกสภาอุตสาหกรรมจงัหวดัระยอง และสมาชิกสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 

   ประธาน  แจง้ว่า  ปัจจุบนัสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยมีสมาชิกกว่า 10,000 
ราย  ขณะน้ี ส.อ.ท. มีนโยบายให้เพิ่มเป็น 20,000 ราย โดยไดมี้การหารือกบัทางปลดักระทรวงอุตสาหกรรม  
จะมีการออกหนงัสือ ใบอนุญาต รง.4 จะเป็นสมาชิกสภาอุตสาหกรรมดว้ย (โดยแจง้จุดประสงคว์า่ตอ้งการให้
โรงงานแต่ละโรงงานมีท่ีปรึกษา) ปัจจุบนัสภาอุตสาหกรรมจงัหวดัระยอง ไม่มี SMEขนาดเล็กเขา้มาสมคัรเป็น
สมาชิก 

ทางท่ีประชุมไดเ้สนอวา่ อาจเป็นเพราะค่าสมาชิกมีราคาสูงแลว้ก็ไม่มีผลประโยชน์ท่ี
แน่ชดัใหผู้ท่ี้จะสมคัรสมาชิกทราบวา่สมคัรและจะไดสิ้ทธิประโยชน์อะไร 
       คุณอดิศร  แจง้วา่จากการเขา้ร่วมประชุมทุกๆคร้ังสามารถน าขอ้มูล ไปใชแ้ละด าเนิน
กิจกรรมต่อได ้ ขอ้มูลจากการประชุมจากหน่วยงานราชการต่างๆ มีประโยชน์อยา่งมาก แต่ดว้ยสมาชิกบางราย
ไม่สะดวกท่ีจะเขา้ประชุมในบางคร้ัง ท าใหพ้ลาดขอ้มูลอนัเป็นประโยชน์บางอยา่งไปจึงเสนอใหมี้การ 
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รวบรวมขอ้มูลท่ีเป็นประโยชน์แต่ละคร้ังส่งให้สมาชิกทุกคน ทางโรงไฟฟ้าบีแอลซีพียินดีท่ีจะช่วยในเร่ือง
รวบรวมขอ้มูลส่วนน้ี 

ประธาน  เสนอขอความร่วมมือ จากห้างร้าน หรือผูป้ระกอบการโรงแรมในการให้
สิทธิประโยชน์แก่สมาชิกสภาอุตสาหกรรมจงัหวดัระยองในอนาคต  

    5.2   ก าหนดการประชุมประจ าเดือนพฤศจิกายน 2563  
ประธาน แจง้วา่ ก าหนดการประชุมคร้ังท่ี 8/2563 ในวนัท่ี 11 พฤศจิกายน 2563 เวลา  

13.30  น. ณ หอ้งประชุม 1 ชั้น 8 อบจ.ระยอง 
ทีป่ระชุม รับทราบ 

 

ปิดประชุมเวลา 16.00  น.  
 
 

                                                                                                                       
 ลงช่ือ                                            ผูจ้ดัท ารายงาน   ลงช่ือ                                            ผูต้รวจรายงาน                                    
              (นางสาววาริณี  อานมณี)                                                         (นายแดน  ปรีชา) 
    ผูจ้ดัการสภาอุตสาหกรรม จงัหวดัระยอง       เลขาธิการสภาอุตสาหกรรม จงัหวดัระยอง 
 

 
 


