
 

รายงานการประชุม 
คณะกรรมการสภาอุตสาหกรรม จังหวดัระยอง คร้ังที ่8/2563 

วนัพุธที ่11 พฤศจิกายน  2563  เวลา 13.30 น. 
ณ ห้องประชุมช้ัน 8 ห้อง 1 องค์การบริหารส่วนจังหวดัระยอง 

 
รายนามทีป่รึกษาทีเ่ข้าร่วมประชุม 
1.  นายอรุณ  วชิกิจ (แทน)   นายกองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัระยอง 
2.  นางสาวสายทิพย ์ แสงไฟ    สวสัดิการและคุม้ครองแรงงานจงัหวดัระยอง 
3.  นางเบญจวรรณ พนัธ์ธรรม (แทน)  คลงัจงัหวดัระยอง 
4.  น.ส.สุวรียา  ป้ันปาน (แทน)  พาณิชยจ์งัหวดัระยอง 
5.  น.ส.ปัทมา  ชีวะภทัร์  (แทน)  ประกนัสังคมจงัหวดัระยอง 
6.  น.ส.ชญัญนิษฐ ์ บุญสุวรณ  (แทน) อุตสาหกรรมจงัหวดัระยอง 
7.  นายบุญนาย  กงลอ้ม (แทน)  ผอ.สถาบนัพฒันาฝีมือแรงงาน 17 ระยอง 
8.  นายพิเชษฐ ์ ทองพนัธ์  จดัหาจงัหวดัระยอง 
9.  ดร.วชิยั  ล ้าสุทธิ  ท่ีปรึกษารัฐมนตรีวา่การกระทรวงอุตสาหกรรม 
10. นายวรีพงษ ์ รุจนโชติ  บจก.ไนเตรทไทย 
11. นายกตญัญู  โกมุทมาศ  บจก.ดานิล่ี 

รายนามคณะกรรมการทีเ่ข้าร่วมประชุม 
1.  นายสุวทิย ์ ช่ืนปิยะวาจา บจก.สุธี ดิชเฮด แอนด ์เมทเทิลฟอร์ม  ประธานกิตติมศกัด์ิ 
2.  นายสงวน  แสงวงศกิ์จ บจก.สหกิจแกลง    ประธาน 
3.  นายสุริยน วนัเพญ็ บมจ.อูเบะ เคมิคอลส์ (เอเชีย)   รองประธานฝ่ายอุตสาหกรรม 
       เชิงนิเวศและส่ิงแวดลอ้ม  
4.  นายนพดล จนัทร์เรือง บจก.ไทยโพลิเอททีลีน   รองประธานฝ่ายการศึกษา 
5.  นายแดน  ปรีชา       บมจ.ทีพีไอ โพลีน    เลขาธิการ 
6.  น.ส.จรัญญา  บุญโนนแต ้      บจก.แอร์โรเฟลกซ์    เหรัญญิก 
7.  ดร.วิรัช  ฉตัรดรงค ์ บจก.ทีพีไอ ออลซีซัน่    กรรมการและท่ีปรึกษา
       ประธานสภาฯ ระยอง 
8. น.ส.ภชัราวรรณ พนัธ์สมุ  
     ( แทน นายสิริปพฒัน์ โอภาสประภากร) บจก.เอสอาร์พี โพลีแพค   กรรมการ 
9. นายอดิศร  วงัมูล 
      (แทน น.ส.ปาริชาติ  อศัวกุล) บจก.บีแอลซีพี เพาเวอร์   กรรมการ 
10. นางมยรุา  สมนิล 
      (แทน น.ส.อรุณ  อาสินวิริยะ) บมจ.ไทยคูน เวลิดไ์วด ์กรุ๊ป (ประเทศไทย)  กรรมการ 
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11. นายวนิยั  แกว้อ่ิม บจก.บางกอกอินดสัเทรียลแก๊ส   กรรมการ 
12. นายเสรี  จิรัฐพิกาลพงศ ์ บจก.เคอาร์อาร์ สตาร์ช   กรรมการ 
13. นายศิริพนัธ์  อาจนนทล์า 
     (แทน นายธาร์นา  เสนี) บจก.ไทยเอม็เอม็เอ    กรรมการ 
14. นายศุภทรรศ  สาพิมาน บมจ.จดัการและพฒันาทรัพยากรน ้ าภาคตะวนัออก กรรมการ 
15. น.ส.สุพิชามนต ์ ดลกิจ บจก.ไนเตรทไทย    กรรมการ 
16. นายพิชิต  ธีรชยัไพศาล บจก.วนิเทอมส์    กรรมการ 
17. นายสมบูรณ์ชยั  จินาพงศ์ บจก.ไทยเอม็เอฟซี    กรรมการ 
18. น.ส.เสวติา  ถ่ินสันติสุข บจก.รอยลั มอเตอร์เวอร์ค   กรรมการ 
19. วา่ท่ี ร.ต.สมถวลัย ์ บุญประภาศรี บจก.ยางสังเคราะห์ไทย   กรรมการ 
20. นายกร  สุวรรณรัฐ บมจ.พีทีที โกลบอล เคมิคอล   กรรมการ 

กรรมการลาประชุม 
1.  นายสุรพล  สุทธจินดา บจก.สุธี แทง็เกอร์ แอนด ์สเปเชียลทรัค  ประธานกิตติมศกัด์ิ 
2.  นายสุนทร  คงสุนทรกิจกุล บจก.ดบับลิวเอชเอ ระยองท่ีดินอตุสาหกรรม   รองประธานฝ่าย EEC)/ 
                    ผงัเมืองและโครงสร้าง    
    พื้นฐาน 
3.  นายประวทิย ์ ถาวรชยัสิทธ์ิ บจก.รีแล็กท ์อินดสัตรี    รองประธานฝ่าย 
        เกษตรแปรรูป 
4.  นายประเทือง  วงศซ้ิ์ม บจก.พาราอีสเทิร์น อินดสัทรี   รองประธานฝ่าย SMEs 
          แรงงานสัมพนัธ์                                            
5.  นายฐานวฒัน์ บวรอนนัตโรจน์  บจก.สยามลวดเหล็กอุตสาหกรรม  รองประธานฝ่าย 
       แรงงานสัมพนัธ์ 
6.  นายเสนาะ  รอดระหงษ ์ บจก.แกลงแพค็ก้ิง วูด้    รองประธานฝ่าย 
       บริหารจดัการน ้า 
7.  นายปกครอง  ชาญโลหะ บมจ.โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่  รองประธานฝ่าย 

       อุตสาหกรรมพื้นฐาน/ 
       ปิโตรเคมีฯลฯ 

8.  ดร.วสุิทธ์ิ  หนูงาม บมจ.ปตท.     รองประธานฝ่าย 
       หารายได/้สิทธิประ โยชน์ 
9.  นายวรีะชยั  เหล่าฤทธิไกร    บจก.สยามทิมเบอร์    นายทะเบียน 
10. นายสมยศ  ทองบณัฑิต บจก.ไดโด สิทธิผล    กรรมการและท่ีปรึกษา 
       ประธานสภาฯ ระยอง 
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11. นายชยัวฒัน์  ทวพีิริยะ บจก.ส.กิจชยั     กรรมการและท่ีปรึกษา 
       ประธานสภาฯ ระยอง 
12. นายประเสริฐ  ธรรมมนุญกุล บจก.เขม็เหล็ก    กรรมการและท่ีปรึกษา 
       ประธานสภาฯ ระยอง 
13. ดร.ธิติยา  มิตรเมฆ       บจก.ไซเบอร์บ๊อกซ์ เอก็ซ์เพรส   ผูช่้วยเลขาธิการ 
14. นายกงัวาน  จินตนา บมจ.เจริญโภคภณัฑอ์าหาร   ปฏิคม 
15. นายธีระศกัด์ิ  ตั้งจิตเอ้ือบุญ บจก.ตั้งฮะฮวด    กรรมการ 
16. นายพิพิธ  บุญคง บจก.รีเบิร์ท อินดสัตรีส์   กรรมการ 
17. น.ส.อจัฉราพรรณ  เกษตรวสิัย บจก.ซูมิโตโม รับเบอร์ (ไทยแลนด)์  กรรมการ 
18. นายรังสรรค ์ วงศว์อ่งชู บจก.มาบตาพุด แทงค ์เทอร์มินลั  กรรมการ 
19. นายรัฐพล  อุณากณัฑพ์ร บมจ.ไออาร์พีซี    กรรมการ 

รายนามผู้เข้าร่วมประชุม 
1. นายสิรพนัธ์  โอภาสประภากร บจก.เอสอาร์พี โพลีแพค 
2. น.ส.กทัลี  ดอกไม ้ บจก.บีแอลซีพี เพาเวอร์ 
3. น.ส.ปิยฉตัร  จตุัรัส ส านกังานอุตสาหกรรมจงัหวดัระยอง 
4. น.ส.วาริณี  อานมณี ผูจ้ดัการสภาอุตสาหกรรม จงัหวดัระยอง 

เปิดประชุมเวลา 13.30 น. 

เร่ืองแจ้งจากส่วนราชการและประเด็นข้อหารือของสภาฯ 
1.  องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัระยอง 
     ผอ.อรุณ  เชิญชวนทุกท่านเลือกตั้งนายกองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัระยอง ในวนัท่ี 
20 ธนัวาคม 2564       
ทีป่ระชุม รับทราบ 
2.  ส านกังานพาณิชยจ์งัหวดัระยอง 

คุณสุวีรยา      แจง้วา่ เดือนตุลาคม 2563 มีผูป้ระกอบธุรกิจขอจดทะเบียนจดัตั้งใหม่
ในจงัหวดัระยอง จ านวน 97 ราย เงินทุนรวม 166.80 ลา้นบาท แบ่งออกเป็น ห้างหุ้นส่วนจ ากดั 19 ราย ทุนจด
ทะเบียน 23.30 ลา้นบาท และบริษทัจ ากดั 78 ราย ทุนจดทะเบียน 143.50 ลา้นบาท บริษทัจ ากดัและห้าง
หุ้นส่วนจ ากดัท่ีคงอยูปั่จจุบนั จ  านวน 13,831 ราย แบ่งเป็น บริษทัจ ากดั 10,453 ราย และห้างหุ้นส่วนจ ากดั 
3,378 ราย ทุนรวมคงอยู ่539,928.72 ลา้นบาท แบ่งเป็น บริษทัจ ากดั 533,432.24 ลา้นบาท ห้างหุ้นส่วนจ ากดั 
6,496.48 ลา้นบาท 
 ทีป่ระชุม รับทราบ 
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3.  ส านกังานอุตสาหกรรมจงัหวดัระยอง 
   คุณชัญญนิษฐ์    รายงานความคืบหน้าเก่ียวกับความเคล่ือนไหวการลงทุนด้าน
อุตสาหกรรมจงัหวดัระยองประจ าเดือนตุลาคม ณ ปัจจุบนั มีโรงงานจ านวน 2,248 โรงงาน มีจ านวนการลงทุน 
1,415,720.41 ลา้นบาท และจ านวนแรงงาน 180,357 ราย  
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 
ทีป่ระชุม รับทราบ  

4.  ส านกังานประกนัจงัหวดัระยอง 
   คุณปัทมา  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
ใหบ้ริการไดต้ั้งแต่ วนัท่ี 15 ตุลาคม - 31 ธนัวาคม 2563 และวนัท่ี 1 พฤษภาคม - 31 สิงหาคม 2564 ของทุกปี 
ทีป่ระชุม รับทราบ  

5.  ส านกังานสวสัดิการและคุม้ครองแรงงานจงัหวดัระยอง 

   คุณสายทพิย์   แจง้วา่  ขณะน้ีมีปัญหาร้องเรียนเร่ืองค่าจา้งและการเลิกจา้ง นายจา้งไม่
จ่ายค่าชดเชย ซ่ึงเร่ืองดงักล่าวมีระยะเวลาในการด าเนินงานท่ีจ ากดั เม่ือมีการเรียกนายจา้งมาช้ีแจงแต่ไม่มา
ภายในระยะเวลาท่ีก าหนด จึงจ าเป็นตอ้งมีค าสั่งให้จ่ายค่าชดเชย แต่นายจา้งยงัเพิกเฉย จึงจ าเป็นตอ้งด าเนินคดี 
ดงันั้น จึงขอความร่วมมือจากนายจา้ง หากมีค าสั่งให้จ่ายเงิน ควรปฏิบติัตาม เพราะเม่ือใดตอ้งถูกด าเนินคดี 
ฝ่ายนายจา้งจะเสียค่าใชจ่้ายมากข้ึนกวา่เดิม 
ทีป่ระชุม รับทราบ  

6. สถาบนัพฒันาฝีมือแรงงาน 17 ระยอง 

คุณบุญนาย   แจง้ว่าขณะน้ีทางสถาบนัฯ ได้มีการจดัอบรมหลกัสูตร และทดสอบ
มาตรฐานฝีมือแรงงาน 3 สาขา 
1. ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร 
2. ช่างเช่ือม 
3. ช่างแอร์ 
   ซ่ึงสาขาช่างเช่ือม และช่างแอร์ มีกฎหมายบังคับใช้ กุมภาพันธ์ 2564  สถาน
ประกอบการใดสนใจ สามารถติดต่อไดท่ี้สถาบนัพฒันาฝีมือแรงงาน 17 รยะอง 
ทีป่ระชุม รับทราบ  
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7.  ส านกังานคลงัจงัหวดัระยอง 

   คุณเบญจวรรณ   รายงานภาพรวมเศรษฐกิจของจงัหวดัระยอง เดือนสิงหาคม 2563 

ภาคเกษตรกรรม  
   ผลผลิตภาคเกษตรกรรม ในเดือนสิงหาคม 2563 หดตวัอยูท่ี่ร้อยละ -14.9 เป็นผลมา
จากหมดฤดูกาลออกผลของยางพารา และสภาพอากาศท่ีไม่เอ้ือต่อการเจริญเติบโตของพืชและสัตว ์
ภาคอุตสาหกรรม 
   ผลผลิตภาคอุตสาหกรรม ในเดือนสิงหาคม 2563 หดตวัอยู่ท่ีร้อยละ -2.7 เป็นผลมา
จากปริมาณการใชไ้ฟฟ้าในภาคอุตสาหกรรม และจ านวนโรงงานอุตสาหกรรมลดลง ในขณะท่ีทุนจดทะเบียน
ภาคอุตสาหกรรมยงัคงขยายตวั 
ภาคบริการ 
   ผลผลิตภาคบริการ ในเดือนสิงหาคม 2563 หดตวัอยูท่ี่ร้อยละ – 63.2  แต่ปรับตวัดีข้ึน
จากเดือนก่อน ซ่ึงมาจากนโยบายของรัฐไดมีโครงการเราเท่ียวด้วยกัน เพื่อช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจของ
ภายในประเทศ 
ทีป่ระชุม รับทราบ  

วาระที ่1  เร่ืองแจ้งเพือ่ทราบ 

1.1 โครงการส่งเสริมการจา้งงานใหม่ส าหรับผูจ้บการศึกษาใหม่โดยภาครัฐและเอกชน  
คุณพเิชษฐ์   แจง้วา่ โครงการส่งเสริมการจา้งงานใหม่ส าหรับผูจ้บการศึกษาใหม่โดย

ภาครัฐและเอกชน ขณะน้ีมีนายจา้งเขา้ร่วมโครงการ จ านวน 102 บริษทั  รวม 2,806 อตัรา  จ  านวนนกัศึกษาท่ี
สมคัร 631 คน  สัญญาการจา้งงานถึง 30 กนัยายน 2564 

คุณวรีพงษ์    ไดมี้การสอบวา่ หากหมดสัญญาจา้ง 1 ปี ตามท่ีรัฐบาลก าหนดไว ้
นายจา้งตอ้งจ่ายค่าชดเชยหรือไม่ 

คุณพเิชษฐ์   ตอ้งจ่ายค่าชดเชยตามท่ีกฎหมายแรงงานก าหนดไว ้  
ทีป่ระชุม รับทราบ  

       1.2  การประชุมคณะกรรมการสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กส.) 

      ประธาน    แจง้วา่   สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ไดมี้การจดัตั้งคณะท างาน
สายงานสัมพนัธ์สมาชิก ซ่ึงสายงานดงักล่าวจะด าเนินงานเก่ียวกบัสิทธิประโยชน์ให้กบัสมาชิก เช่น โครงการ
ตรวจสุขภาพประจ าปี , การจดัท าบตัรเครดิต  ICBC –FTI  รวมทั้งการจดัท าบตัรสิทธิประโยชน์ส าหรับสมาชิก 
เพื่อใชส้ าหรับเป็นส่วนลดต่าง ๆ โดยแบ่งสัดส่วนการใหสิ้ทธิจ านวนบตัรตามค่าสมาชิกท่ีช าระ 
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   ประธาน  เสนอใหส้ภาฯ ระยอง จดัท าบตัรสิทธิประโยชน์ส าหรับสมาชิก โดยจะให้
สิทธิพนกังานทุกท่านท่ีบริษทัฯ เป็นสมาชิกสภาฯ ระยอง  จึงขอฝากท่านคณะกรรมการท่ีมีความประสงคท่ี์จะ
เขา้โครงการการใหส่้วนลดต่าง ๆ แจง้ความประสงคไ์ดท่ี้สภาฯ ระยอง 
ทีป่ระชุม รับทราบ 

1.3  Made in Thailand กบั SME กบังานจดัซ้ือจดัจา้งภาครัฐ 
ดร.วรัิช     แจ้งว่า  โครงการ Made in Thailand  มีวตัถุประสงค์ ดังนี ้

1 เพื่อสนบัสนุนใหมี้การบริโภคและจดัซ้ือจดัจา้งสินคา้ไทย และนวตักรรมไทย จากภาครัฐ 
2 เพื่อส่งเสริม นวตักรรมของไทยในอุตสาหกรรมใหม่ท่ีตอ้งการการสร้างตลาดใหม่ ทั้งในและต่างประเทศ 
3 เพื่อเพิ่มมูลค่าใหก้บัสินคา้ และบริการของผูป้ระกอบการไทย 
4 เพื่อเสริมสร้างการยอมรับ สินคา้ บริการ และมาตรฐานของไทย เพิ่มช่องทางการตลาดทั้งในและต่างประเทศ 
สินค้า Made in Thailand (MiT)  หมายถึง 

สินคา้ท่ีผลิตในประเทศไทย จากโรงงานหรือธุรกิจท่ีมีการจดทะเบียน มีเลขประจ าตวัผูเ้สีย
ภาษีอากรในประเทศไทย และมีคุณสมบติัตามเกณฑ์ ท่ีก าหนดและไดรั้บเอกสารรับรองโดยสภาอุตสาหกรรม
แห่งประเทศไทย เพื่อประโยชน์ในการน าไปใชแ้สดงคุณสมบติัสินคา้ Made in Thailand (MiT) กบัหน่วยงาน
ท่ีเก่ียวขอ้ง 
เกณฑ์การตรวจคุณสมบัติสินค้า MiT ของ สอท. 

เป็นสินคา้ท่ีมีมูลค่าวตัถุดิบและค่าใชจ่้ายต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนในประเทศไทยเป็นสัดส่วนของราคาขายจาก
โรงงานผูผ้ลิต ตั้งแต่ร้อยละ 40 ขึน้ไป ตามหลกัการค านวณตามอยา่ง ASEAN Content* 

ทีป่ระชุม รับทราบ 

1.4  QR code ตรา มอก ของ สมอ  
ดร.วรัิช      สมอ. ออกประกาศเร่ือง การแสดงเคร่ืองหมายสินคา้อุตสาหกรรม ตาม 

พ.ร.บ.และกฎกระทรวงฉบบัใหม่ พ.ศ.2563 ซ่ึงจะมีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่ 21 มกราคม 2564 ก าหนดให้
ผูป้ระกอบการท่ีไดรั้บใบอนุญาตจาก สมอ. ต้องติด QR CODE คู่กบัเคร่ืองหมายมาตรฐาน 
ทีป่ระชุม รับทราบ 

1.5  โครงการตรวจสุขภาพและสวสัดิการอ่ืนๆ  
ดร.วรัิช      เชิญชวนสมาชิกสภาฯ ระยอง  ร่วมโครงการตรวจสุขภาพกบั ส.อ.ท. ซ่ึง

จะเปิดรับสมคัรเฟส 2 ตั้งแต่ 1 ม.ค. – 28 ก.พ.64  และเขา้รับการตรวจสุขภาพ ตั้งแต่เดือนมิถุนายน – ธนัวาคม 
2564 
ทีป่ระชุม รับทราบ 
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1.6  ระบบ e-Withholding tax   

ดร.วรัิช      เป็นระบบท่ีจดัท าโดยกรมสรรพากรท่ีลดขั้นตอนการท างาน ลดตน้ทุน 
และลดภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย จาก 3 % เป็น 2 % ผูป้ระกอบการสมารถสมคัรไดต้ั้งแต่ 2 พ.ย. – 31 ธ.ค.63 
ทีป่ระชุม รับทราบ 

1.7  กิจกรรมประจ าเดือนตุลาคม 2563 
ประธาน   สรุปกิจกรรมประจ าเดือนตุลาคม 2563 ดงัน้ี 

2 ต.ค.2563 เขา้แสดงความยนิดีกบัผูว้า่ราชการจงัหวดัระยองคนใหม่ นายชาญนะ เอ่ียมแสง 
(คณะกรรมการ) 

5 ต.ค.2563 ประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาลจงัหวดัระยอง(ยอ่ย) คร้ังท่ี 1/2564  (คุณสุรพล, คุณสุวทิย์, 
คุณประเทอืง) 

5 ต.ค.2563 ประชุมจดังานมหาบุญจุลกฐิน (คุณสุวิทย์) 
7 ต.ค.2563 ประชุมเพื่อน าเสนอความคิดเห็น/ขอ้เสนอแนะเก่ียวกบัพฒันาฝีมือแรงงานเขตพฒันาพิเศษ

ภาคตะวนัออก (EEC) (ประธาน) 
7 ต.ค.2563 ประชุมคณะท างานดา้นการตลาดระดบัจงัหวดั (เซลลแ์มนจงัหวดั)  (คุณวาริณี) 
8 ต.ค.2563 ประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในพื้นท่ีอ าเภอแกลงโครงการปรับปรุงมาตรฐาน

สินคา้และธุรกิจบริการดา้นการท่องเท่ียว : กิจกรรม ศึกษาจดัท าแผนแม่บทและส ารวจ
ออกแบบรายละเอียดและวเิคราะห์ ผลกระทบส่ิงแวดลอ้มในขั้นรายละเอียด (EIA) ถนนบูรพา
ชลทิต  (ระยะท่ี 2) (คุณประเทอืง) 

15 ต.ค.2563 สัมมนาเร่ืองการถ่ายทอดและส่ือสารแผนวสิาหกิจและแผนแม่บทต่างๆ ของ กนอ. 
 (คุณสุรพล) 

16 ต.ค.2563 ประชุมคณะอนุกรรมการเขต คร้ังท่ี 29/2563 (คุณประเทอืง) 
19 ต.ค.2563 ร่วมประชุมคณะกรรมการก าหนดราคาทรัพยใ์นเขตจงัหวดัระยอง  (คุณสุวทิย์) 
26 ต.ค.2563 ประชุมการจดังานวนัสมเด็จพระเจา้ตากสินมหาราช และงานกาชาด จงัหวดัระยอง ประจ าปี 

2563 (คุณสุวทิย์) 
26 ต.ค.2563 ประชุมสายงานส่งเสริมและสนบัสนุนสภาอุตสาหกรรมจงัหวดั ประชุมคณะกรรมการสภา

อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กส.)   (ประธานและคณะกรรมการ) 
28 ต.ค.2563 ประชุมคณะท างานบริหารจดัการโครงการส่งเสริมการจา้งงานใหม่ส าหรับผูจ้บการศึกษา

ใหม่โดยภาครัฐและภาคเอกชน (Co-Payment)   (คุณฐานวฒัน์) 
28 ต.ค.2563 ประชุมคณะกรรมการขบัเคล่ือนระยองเมืองอจัฉริยะ(Rayong Smart  City) (คุณปกครอง) 
ทีป่ระชุม รับทราบ 
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วาระที ่2  เร่ืองรับรองรายงานการประชุม 
       2.1  รับรองรายงานประชุม คร้ังท่ี 7/2563 

เลขาธิการ    ช้ีแจงรายงานการประชุม คร้ังท่ี 7/2563 ใหท่ี้ประชุมทราบและรับรอง 
ทีป่ระชุม รับรอง 

วาระที ่3  เร่ืองสืบเน่ือง 
  3.1  สรุปรายรับ-รายจ่าย การแข่งขนักอลฟ์สภาอุตสาหกรรม จงัหวดัระยอง 

คุณวาริณ ี  สรุปรายรับ-รายจ่าย การแข่งขนักอลฟ์สภาอุตสาหกรรม จงัหวดัระยอง 
เม่ือวนัท่ี 29 ตุลาคม 2563 ดงัน้ี 
รายรับ     
 1.  ค่าสมคัรทีม 41 ทีม  ๆ ละ  30,000 บาท    1,230,000.00   
 2.  ป้ายสนบัสนุนหลุม Hole In One 18 ป้าย ๆ ละ 5,000        90,000.00   
 3.  ป้ายสนบัสนุนหลุมทัว่ไป  17 ป้าย ๆ ละ 3,000         51,000.00    1,371,000.00  

รายจ่าย     
 1.  คชจ.สนามกอลฟ์ (ค่าปิดสนาม,รถกอลฟ์,แคด้ด้ี,อาหาร)     285,000.00   
 2.  เบียร์สด  3 ถงั             9,000.00   
 3.  ดนตรี                      8,000.00   
 4.  ค่าใชจ่้าย บ.JME (ค่าด าเนินการ,ป้ายสปอนเซอร์)        48,500.00   
 5.  ค่าถว้ยรางวลั            21,400.00   
 6.  ของรางวลัจบัสลาก               25,888.00   
 7.  เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์            7,176.00   
 8.  ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %          53,309.38   
 9.  คชจ.เบด็เตล็ด           2,253.00    460,526.38  

         รายได้มากกว่ารายจ่าย        910,473.62 

ทีป่ระชุม รับทราบ 

วาระที ่4  เร่ืองเพือ่พจิารณา 
  4.1  รับรองงบการเงินประจ าเดือนกนัยายน 2563 

คุณวาริณี  ช้ีแจงงบการเงินประจ าเดือนตุลาคม 2563 มียอดยกมา  ณ 30 กนัยายน
2563   จ  านวน  2,225,199.08  บาท มีรายได ้ 986,450 บาท รายจ่าย 611,699.66 บาท  ดงันั้นมียอดคงเหลือยก
ไป ณ  31 ตุลาคม  2563  จ  านวน 2,599,949.42 บาท   
ทีป่ระชุม รับรอง 
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วาระที ่5  เร่ืองอืน่ ๆ 
 5.1  ยทุธศาสตร์สภาอุตสาหกรรมจงัหวดัระยอง 

   ประธาน  แจง้วา่  สภาอุตสาหกรรม จงัหวดัระยอง ไดมี้การก าหนดยุทธศาสตร์สภาฯ 
ระยอง วาระปี  2560 – 2564  ประกอบดว้ยยทุธศาสตร์ 4 ดา้น  
1.  สนบัสนุนการพฒันาเทคโนโลยกีารผลิตขั้นสูง เพื่อรองรับอุตสาหกรรม 4.0 
2.  เพิ่มสมรรถนะและองคค์วามรู้ใหบุ้คลากรทุกภาคส่วน 
3.  ส่งเสริมอุตสาหกรรมเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม โดยใหป้ระชาชนมีส่วนร่วม 
4.  มีส่วนร่วมในการผลกัดนัการพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อรองรับระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวนัออก (EEC) 
   
   ในขณะท่ีสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ประกอบดว้ยยทุธศาสตร์ 5 ดา้น 
1.  สร้างความเขม้แขง็เครือข่ายภาคอุตสาหกรรม 
2.  เพิ่มขีดความสามารถการแข่งขนัอุตสาหกรรม  
3.  ยกระดบั SMEs และส่งเสริม Made in Thailand 
4.  เสริมสร้างธรรมาภิบาลความรับผดิชอบต่อสังคม 
5.  ยกระดบัทกัษะความรู้และคุณภาพชีวติทรัพยากรมนุษย ์ 
   ยุทธศาสตร์ของสภาอุตสาหกรรมจังหวดัระยอง ไม่มีในเร่ืองของ SMEs ดังนั้ น
เพื่อให้การด าเนินงานของสภาฯ ระยอง ขบัเคล่ือนไปในทิศทางเดียวกบัยุทธศาสตร์สภาอุตสาหกรรมแห่ง
ประเทศไทย สภาฯ ระยอง จะเพิ่มเติมยทุธศาสตร์ดา้น SMEs และจะน าเสนอในการประชุมคร้ังต่อไป 
    5.2  การสร้างกลุ่ม Line Official  
   ประธาน  แจง้วา่  เน่ืองจากกลุ่มไลน์ของสภาฯ ระยอง  เปิดกวา้งใหก้บัทุกคนท่ีสนใจ
เขา้ไลน์กลุ่ม อาจท าให้มีขอ้ความมากมายเขา้มาท่ีไลน์ จึงท าให้กรรมการและสมาชิกพลาดการรับส่งขอ้มูลท่ี
ส าคญัและเป็นประโยชน์  จึงเสนอใหมี้การจดัท า Line Official  เพื่อเป็นการส่ือสารทางเดียวข้ึนมาโดยเฉพาะ 
ทีป่ระชุม รับทราบและมอบหมายคุณเสวติา  ถ่ินสันติสุข และผูจ้ดัการสภาฯ ระยอง ด าเนินการจดัสร้าง    
                        กลุ่ม Line Official 

    5.3  สถานการณ์น ้าในจงัหวดัระยอง 
   คุณศุภทรรศ  รายงานสถานการณ์น ้าในจงัหวดัระยอง  
1. อ่างฯประแสร์-อ่างฯหนองปลาไหล (EW) แผนสูบเดือน มี.ค.-เม.ย. 64 ปริมาณน ้า 20 ลา้นลบ.ม. สูบเม่ือวาน  
    (หยดุสูบเน่ืองจากอ่างหนองปลาไหล คาดการณ์น ้าเตม็ความจุอ่าง)  สูบน ้าสะสมถึงปัจจุบนั - ลบ.ม. 
2.  อ่างฯ คลองใหญ่ - อ่างฯ หนองปลาไหล แผน 60 ลา้นลบ.ม. แผนสูบเดือน ก.พ.-พ.ย. 63 ผนัน ้าเม่ือวาน -      
     ลบ.ม. ผนัน ้าสะสมถึงปัจจุบนั 37,694,613 ลบ.ม. (หยดุสูบ) 
3. คลองสะพานเติมอ่างประแสร์  แผน 15 ลา้นลบ.ม. แผนสูบเดือน พ.ค.-พ.ย. 63 สูบเม่ือวาน  สูบเม่ือวาน -      
    ลบ.ม. สูบสะสมถึงปัจจุบนั 15,145,896 ลบ.ม. (หยดุสูบ) 
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4.  สถานีสูบกลบัวดัละหารไร่ (แม่น ้าระยอง )เติมอ่างหนองปลาไหล แผน 12 ลา้นลบ.ม. แผนสูบเดือน มิ.ย.-  
     พ.ย. 63 สูบเม่ือวาน - ลบ.ม. สูบสะสมถึงปัจจุบนั 6,295,779 ลบ.ม. (หยดุสูบ) 
5. สถานีสูบน ้าคลองพานทองเติมอ่างฯบางพระ แผน 10 ลา้นลบ.ม. แผนสูบเดือน ส.ค.-พ.ย. 63 สูบเม่ือวาน -      
     ลบ.ม. สูบสะสมถึงปัจจุบนั 11,604,466  ลบ.ม. (หยดุสูบเพื่อสูบจากคลองพระองคไ์ชยานุชิตแทน) 
6.  สูบผนัน ้าคลองพระองคไ์ชยานุชิต-อ่างฯบางพระ แผน 50 ลา้นลบ.ม. แผนสูบเดือน ส.ค.-พ.ย. 63 สูบเม่ือ 
     วาน  516,860 ลบ.ม. สูบสะสมถึงปัจจุบนั 31,055,810 ลบ.ม. 
7.  สูบผนัน ้าแม่น ้าบางปะกง-อ่างฯบางพระ แผน 20 ลา้นลบ.ม. แผนสูบเดือน ก.ย.-พ.ย. 63 สูบเม่ือวาน   
     189,120 ลบ.ม. สูบสะสมถึงปัจจุบนั 10,458,717 ลบ.ม. 
8. สูบผนัน ้าคลองวงัโตนด-อ่างฯ ประแสร์ แผน 12 ลบ.ม. แผนสูบเดือน ก.ย.-ต.ค. 63 สูบเม่ือวาน - ลบ.ม. สูบ   
    สะสมถึงปัจจุบนั 19,308,174 ลบ.ม. (หยดุสูบตามขอ้ตกลง) 

ทีป่ระชุม รับทราบ 

  5.4  อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 

   คุณสุริยน แจ้งว่า ผลการตรวจประเมิน เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ของจงัหวดั
ระยอง ทั้งสองเขต คือ เขตควบคุมมลพิษ มาบตาพุด และ เขตประกอบการไออาร์พีซี โดย กรมโรงงาน ในช่วง 
ปลายเดือนสิงหาคมท่ีผ่านมา ยงัไม่ประกาศผล ซ่ึงทั้งสองเขต ผ่านการตรวจประเมินในระดบั 4-การพึ่งพา
อาศยั ในปีทีท่ีผา่นมา ซ่ึงถือวา่กา้วหนา้กวา่ท่ีอ่ืนๆมาก โดยเป้าหมายสูงสุด คือการไดรั้บ การรับรอง ท่ีระดบั 5
เมืองน่าอยูคู่่อุตสาหกรรม 

ทีป่ระชุม รับทราบ 

    5.5   ก าหนดการประชุมประจ าเดือนธนัวาคม 2563  
ประธาน แจง้วา่ ก าหนดการประชุมคร้ังท่ี 9/2563 ในวนัท่ี 9 ธนัวาคม 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 
 

 


