รายงานการประชุม
คณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจจังหวัดระยอง
(กรอ.จังหวัดระยอง) ครั้งที่ 6/2561 (ครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562)
ในวันที่ 13 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.30 น.
ณ ห้องศรีสมุทโภคไชย ชัน้ 4 ศาลากลางจังหวัดระยอง
------------------------------------------------------------------

กรรมการฯ ผู้เข้าร่วมประชุม
1. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ
2. นายยุทธพล องอาจอิทธิชัย
3. นายนพดล ตั้งทรงเจริญ
4. นายสุรพล สุทธจินดา
5. นางสุวรรณา โดตี้
6. นายวิวัฒน์ชัย หนูทอง
7. นางวรัญญา ถนอมพันธุ์
8. นางจินตนา รักสุจริตวงศ์
9. นายกรณ์ภัฐวีญ์ ม่วงน้อย
10. นายพงษ์อนันต์ จันทร์ไพร
11. นายสมชาย รุ่งเรือง
12. นายกุมพล ชวนชม
13. นายวิโรจน์ รมเยศ
14. นายชยุต ชัยตระกูลทอง
15. นายอุทิศ ลิ่มสกุล
16. นายสมเกียรติ พูลสุขเสริม
17. นายสุรชัย สุขสวัสดิ์
18. นายบุญยืน เลาหะวิทยรัตน์
19. นายแดน ปรีชา
20. นางสาวปิยดา ควรหา

ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง
ประธานที่ประชุมฯ
รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง
ประธานหอการค้าจังหวัดระยอง
ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง
ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดระยอง
แทน เกษตรและสหกรณ์จังหวัดระยอง
พาณิชย์จังหวัดระยอง
คลังจังหวัดระยอง
อุตสาหกรรมจังหวัดระยอง
ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดระยอง
ท้องถิ่นจังหวัดระยอง
ประชาสัมพันธ์จังหวัดระยอง
แทน นางอนุชิดา ชินศิรประภา ที่ปรึกษา กรอ.จังหวัดระยอง
แทน นายปริย ตัณฑเกษม ที่ปรึกษา กรอ.จังหวัดระยอง
ผู้อานวยการสานักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สานักงานระยอง
หัวหน้าสานักงานจังหวัดระยอง
กรรมการเลขานุการ
ผู้อานวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
เลขาธิการหอการค้าจังหวัดระยอง
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
เลขาธิการสภาอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
แทน เลขาธิการสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดระยอง
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กรรมการฯ ผู้ไม่ได้เข้าร่วมประชุม (ติดราชการ/ภารกิจสาคัญ)
1. นายสมมิต บูรพา
ประธานชมรมธนาคารจังหวัดระยอง
1. นายปรัชญา สมะลาภา
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านเศรษฐกิจ
2. นายวราวุธ ปิ่นเงิน
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านสังคม
3. นายไชยรัตน์ ไตรรัตนจรัสพร
ที่ปรึกษา กรอ.จังหวัดระยอง
4. ว่าที่เรือตรีชูชีพ อรุณเหลือง
ประธานอาชีวศึกษาจังหวัดระยอง
5. นายวีระพล พวงพิทยาวุฒิ
ที่ปรึกษา กรอ.จังหวัดระยอง
6. นายสุริยนต์ จันทร์ศิริ
เลขาธิการชมรมธนาคาร
ผู้เข้าร่วมประชุม/ชี้แจงที่ประชุม
1. นายรัตนไกร ตันศรีวงษ์
2. นางจุไรศรี ไชยศรี
3. นายดิเรก ศรีรัตน์
4. นายณวัฒน์ โตศักดิ์
5. นายกร สุวรรณรัฐ
6. นางสาวศุภลักษณ์ ตันประยูร
7. นางสาวทัศนีย์ เกียรติภัทราภรณ์

ปศุสัตว์จังหวัดระยอง
ผู้แทน สานักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด
ผู้แทน อาเภอบ้านฉาง
ผู้แทน เทศบาลเมืองบ้านฉาง
ผู้จัดการส่วนสานักงาน บริษัท พีทีทีโกลบอล เคมีคอลล์ จากัด (มหาชน)
สานักงานปศุสัตว์จังหวัดระยอง
รองเลขาธิการสายงานพัฒนาพื้นที่และชุมชน
สานักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC)
8. ดร.จักรกฤษณ์ สิริริน
สานักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC)
9. นายอานวย ยอดพรหม
สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดระยอง
10. นายบรรเจิด จิตต์เจริญ
นายกเทศมนตรีตาบลสานักท้อน
11. นายสุเมธ พูลสนอง
ผู้แทน เทศบาลเมืองมาบตาพุด
10. เจ้าหน้าที่สานักงานคลังจังหวัดระยอง เจ้าหน้าที่สานักงานจังหวัดระยอง และสานักงานคณะกรรมการนโยบาย
เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC)

เริ่มประชุมเวลา 09.3๐ น.
เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประธานคณะกรรมการ
ร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ จังหวัดระยอง (กรอ.จังหวัดระยอง) ได้กล่าวเปิด
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
รายงานการประชุม กรอ.จังหวัดระยอง ครั้งที่ 6/2561 (ครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ.2562)
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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 6/2561’(ครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ.2562) เพื่อร่วมหารือการบริหารงานจังหวัด
ให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล ตามกรอบแนวทางพัฒนาจังหวัดระยอง, และติดตามผลการดาเนินการตามมติ
ที่ประชุม กรอ.จังหวัดระยอง ครั้งที่ผ่านมา ประกอบกับมีข้อเสนอจากคณะกรรมการฯ เพิ่มเติมเพื่อมาร่วมพิจารณา

มติที่ประชุม : รับทราบตามที่ประธานฯ แจ้งให้ทราบ
ระเบียบวาระที่ 2

เรื่อง รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐเอกชนเพื่อพัฒนา
และแก้ ไ ขปั ญ หาทางเศรษฐกิ จ จั ง หวั ด ระยอง ครั้ ง ที่ 3/2561 (ครั้ ง ที่ 4
ปีงบประมาณ พ.ศ.2561) เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 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 3 กันยายน 25๖1 นั้น สานักงานจังหวัดระยอง ในฐานะฝ่ายเลขานุการฯ ได้จัดทารายงาน
การประชุมและเวียนเรื่องให้คณะกรรมการฯ รับรองรายงานการประชุมดังกล่าว จานวน 21 หน้า พร้อมได้นาเรียน
ไว้ ใ นเว็ บ ไซต์ จั ง หวั ด (www.rayong.go.th) ตามหนั ง สื อ จั ง หวั ด ระยอง ด่ ว นที่ สุ ด ที่ รย 0017.2/ว 4286
ลงวันที่ 19 กันยายน 2561 ด้วยแล้ ว และยังไม่มีกรรมการท่านใดขอแก้ไข ทั้งนี้ หากกรรมการท่านใดมีความ
ประสงค์จะขอแก้ไขเพิ่มเติมให้แจ้งฝ่ายเลขาฯ ได้โดยตรง

มติที่ประชุม : รับรองรายงานการประชุมฯ
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่อง เพื่อทราบ
๓.1 รายงานภาวะเศรษฐกิจ และการคลังจังหวัดระยอง
คลังจังหวัดระยอง : รายงานสถานการณ์สภาวะเศรษฐกิจของจังหวัดระยอง ดังนี้
1) เศรษฐกิจจังหวัดระยองเดือนกันยายน 2561 มีสัญญาณขยายตัวเมื่อเทียบกับ
เดือนเดียวกันปีก่อน และชะลอตัวต่อเนื่องจากเดือนก่อนหน้า
ด้ า นอุ ปสงค์ (การใช้จ่ า ย) ขยายตั ว จากการบริโ ภค และการลงทุ นภาคเอกชน
ขณะที่การใช้จ่ายภาครัฐหดตัว
ด้านอุปทาน (การผลิต) ขยายตัวจากภาคบริการ ขณะที่ภาคอุตสาหกรรมหดตัว
ดัชนีผลผลิตภาคเกษตรกรรม -15.0% หดตัวจากยางพารา ไก่เนื้อ และสุกร
ดัชนีการใช้จ่ายภาครัฐ -22.1% หดตัวจากรายจ่ายประจา ขณะที่รายจ่ายลงทุน
ขยายตัว
ดัชนีผลผลิตและภาคบริการ + 13.4 % ขยายตัว จากรายได้จากการท่องเที่ยว
จานวนนักท่องเที่ยว จานวนนักท่องเที่ยว และอัตราการเข้าพักแรมเฉลี่ย
ดั ช นี ด้ า นการบริ โ ภคภาคเอกชน +22.6% ขยายตั ว จากภาษี มู ล ค่ า เพิ่ ม
และการอุปโภคบริโภคภายในจังหวัด ขณะที่รถจักรยานยนต์และรถยนต์ทจี่ ดทะเบียนใหม่หดตัว
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ดัชนีผลผลิตภาคอุตสาหกรรม -1.4%’หดตัวจากปริมาณไฟฟ้าภาคอุตสาหกรรม
และโรงงานอุตสาหกรรม
ดัชนีด้า นการลงทุน ภาคเอกชน +17.9%’ขยายตัว จากสินเชื่อเพื่อการลงทุน
และพื้นที่ได้รับอนุญาตให้ก่อสร้างที่อยู่อาศัย อาคารอุตสาหกรรม
อัตราเงินเฟ้อทั่วไปของจังหวัด อยู่ที่ร้อยละ 1.9
การจ้างงาน +4.7%
รายได้จัดเก็บ ณ ตุลาคม 2560 – กันยายน 2561 จานวน 222,147.4 ล้านบาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม ณ มกราคม 2561 – กันยายน 2561 จานวน 52,888.2 ล้านบาท
+24.4%

รายการ
รายจ่ายประจ่า
รายจ่ายลงทุน
ภาพรวม

งบจังหวัด
รายจ่ายประจ่า
รายจ่ายลงทุน
ภาพรวม

2) การติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561
(1) งบจังหวัด
หน่วย : ล้านบาท
เบิกจ่าย
เป้าหมาย
สูง/(ตา่ ) กว่า
ล่าดับ
วงเงินทีได้รับ
ของ
คงเหลือ ไตรมาสที 4
เป้าหมาย
การจัดสรร จ่านวนเงิน ร้อยละ
(%) สะสม ไตรมาสที 4 (%) ประเทศ
78.53
219.95

58.38
111.64

74.34
50.76

20.15
108.31

298.48

170.02

56.96

128.46

98.36
88.00
96.00

(24.02)
(37.24)
(39.04)

8
41
33

ที่ ม า : รายงานผลการเบิ ก จ่ า ยจากระบบ GFMIS ข้ อ มู ล ณ วั น ที่ 24 สิ ง หาคม 2561
(2) งบกลุ่มจังหวัด
หน่วย : ล้านบาท
วงเงินทีได้รับ
ล่าดับ
เบิกจ่าย
คงเหลือ
การจัดสรร
การเบิกจ่าย จ่านวนเงิน ร้อยละ
จ่านวนเงิน
ร้อยละ
32.62
70.25
102.87

13.56
17.46
31.02

41.57
24.85
30.15

14
8
13

19.06
52.79
71.85

58.43
75.15
69.85

ที่ ม า : รายงานผลการเบิ ก จ่ า ยจากระบบ GFMIS ข้ อ มู ล ณ วั น ที่ 24 สิ ง หาคม 2561
(3) การเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี
หน่วย : ล้านบาท
เงินกันไว้เบิกเหลือมปี
วงเงินทีได้รับการ
เบิกจ่าย
คงเหลือ
ประจ่าปีงบประมาณ
อนุมัติ
จ่านวนเงิน
ร้อยละ
จ่านวนเงิน
ร้อยละ
ปี 2560
2,983.34
1,736.91
58.22
1,246.43
41.78
ปี 2557-2559
239.91
163.66
68.22
76.25
31.78
รวม
3,223.25
1,900.57 58.96
1,322.68
41.04
ที่ ม า : รายงานผลการเบิ ก จ่ า ยจากระบบ GFMIS ข้ อ มู ล ณ วั น ที่ 24 สิ ง หาคม 2561
รายงานการประชุม กรอ.จังหวัดระยอง ครั้งที่ 6/2561 (ครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ.2562)
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ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการ กรอ.
1) ประธานหอการค้าจังหวัดระยอง : เสนอแนะว่าให้มีการแยกการบริโภคประเภทการค้า
ปลีก แยกจากภาคบริการเพื่อให้ข้อมูลมีความชัดเจนมากขึ้น โดยจากข้อมูลภาพรวมข้อมูลจะลดลง แต่ในความ
เป็นจริงดัชนีด้านการบริโภคจะมากขึ้น
2) คลังจังหวัดระยอง : ชี้แจงว่าข้อมูลด้านการบริโภคภาคเอกชน เมื่อนามาเปรียบเทียบกับ
ภาษีการนาเข้า ภาษีน้ามันดิบ จึงทาให้มีมูลค่าลดลง แต่เมื่อเทียบกับจังหวัดอื่นๆที่มีขนาดเท่ากัน จังหวัดระยองจะมี
มูลค่ามากกว่า
3) ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง : เสนอแนะว่า ภาคอุตสาหกรรมมีการขยายตัว
และเติบโตมาก แต่ดัชนีการวัดจะใช้การใช้ไฟฟ้าเป็นเกณฑ์ในการวัด ทาให้ข้อมูลติดลบ เนื่องจากบางโรงงานจะมีการ
ผลิตไฟฟ้าขึ้นใช้เอง จึงไม่ทราบข้อมูลในส่วนนั้น
4) คลังจังหวัดระยอง : ชี้แจงว่า ได้นาปัญหาข้างต้นไปหารือกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัด
ระยองแล้ว แต่การจัดเก็บข้อมูลสานักงานพลังงานจังหวัดระยองจะเป็นหน่วยจัดเก็บ และทราบว่ายังไม่มีข้อมูลในส่วน
ของไฟฟ้าที่ผลิตใช้เอง
5) ประธานที่ประชุม : ให้สานักงานคลังจังหวัดระยอง ติดตามหนังสือถึงสานักงานพลังงาน
จังหวัดระยองด้วย
6) ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดระยอง : ชี้แจงเพิ่มเติมว่า ข้อมูลด้านการ
ท่องเที่ย ว มีตัวเลขเพิ่มขึ้น เนื่องจากได้มีการรณรงค์ในการจดทะเบียนผู้ ประกอบการโรงแรมมากขึ้น จึงทาให้ มี
ฐานข้อมูลที่ชัดเจน แน่นอน ส่งผลให้รายได้ภาคการท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้น
7) ผู้อานวยการ ททท. สานักงานระยอง : แจ้งเพิ่มเติมว่า ช่วงนี้ภาคการท่องเที่ยวจะได้รับ
ผลกระทบจากกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวจีนที่เข้ามาน้อยลง ซึ่งจะยาวไปถึงต้นปีหน้า แต่ในทางกลับกันจังหวัดระยองก็เป็น
เป้าหมายของกลุ่มนักท่องเทียวกลุ่มอื่นๆ ที่เข้ามาในช่วงนี้ด้วย เช่น กลุ่มนักท่องเที่ยวสแกนดิเนเวียร์

มติที่ประชุม :
1. รับทราบตามที่คลังจังหวัดระยอง เสนอ
2. มอบหมายสานักงานคลังจังหวัดระยอง ปรับปรุง ข้อมูลตามข้อเสนอแนะของที่ประชุม
และขอให้ติดตามหนังสือขอทราบการจัดเก็บข้อมูลด้านการใช้ไฟฟ้าในส่วนของภาคอุตสาหกรรม เพื่อนามาเป็นข้อมูล
ประกอบการรายงานผลให้ถูกต้องชัดเจน รายงานให้ที่ประชุมทราบต่อไป

3.2 รายงานสถานการณ์ภาคเกษตรกรรมจังหวัดระยอง
ผู้แทนสานักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดระยอง รายงาน ดังนี้
(1) สถานการณ์และคาดการณ์แนวโน้มด้านการเกษตรที่สาคัญของจังหวัดระยอง
สินค้าที่สาคัญด้านพืช ในปี 2562 เทียบกับปี พ.ศ.2561 ประกอบด้วย
(2.1) สับปะรด ผลผลิตลดลง ร้อยละ 32.28 มีพื้นที่เพาะปลูก 80,942 ไร่
(2.2) มันสาปะหลัง ผลผลิตเพิ่มขึ้น ร้อยละ 8.69 มีพื้นที่เพาะปลูก 36,500 ไร่
(2.3) ทุเรียน ผลผลิตเพิ่มขึ้น ร้อยละ 19.13 มีพื้นที่เพาะปลูก 71,715 ไร่
(2.4) มังคุด ผลผลิตเพิ่มขึ้น ร้อยละ 189.62 มีพื้นที่เพาะปลูก 28,163 ไร่
(2.5) เงาะ ผลผลิตลดลง ร้อยละ 20.37 มีพื้นที่เพาะปลูก 7,438 ไร่
(2.6) ลองกอง ผลผลิตลดลง ร้อยละ 21.83 มีพื้นที่เพาะปลูก 4,171 ไร่
(2.7) ยางพารา ผลผลิตเพิ่มขึ้น ร้อยละ 1.13 มีพื้นที่เพาะปลูก 470,442 ไร่
รายงานการประชุม กรอ.จังหวัดระยอง ครั้งที่ 6/2561 (ครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ.2562)
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(2.8) ปาล์มน้ามัน ผลผลิตเพิ่มขึ้น ร้อยละ 14.29 มีพื้นที่เพาะปลูก 33,2491 ไร่
(2) สินค้าที่สาคัญด้านปศุสัตว์ ประมาณการณ์ ปี พ.ศ.2562
- สุกร มีเกษตรผู้เลี้ยง จานวน 110 ราย ปริมาณการผลิต 15,250 ตัน
- โคเนื้อ มีเกษตรผู้เลี้ยง จานวน 1,450 ราย ปริมาณการผลิต 192,000 ตัว
- ไก่เนื้อ มีเกษตรผู้เลี้ยง จานวน 135 ราย ปริมาณการผลิต 72,000 ตัน
- ไก่ไข่ มีเกษตรผู้เลี้ยง จานวน 200 ราย ปริมาณการผลิต 3.84 ล้านฟอง
- ไก่พื้นเมือง มีเกษตรผู้เลี้ยง จานวน 9,000 ราย ปริมาณการผลิต 4.20 ล้านตัว
(3) สินค้าที่สาคัญด้านประมง
- การเลี้ยงกุ้งทะเล เกษตรกรผู้เลี้ยง 411 ราย พื้นที่เลี้ยง 8,114.62 ไร่ ผลผลิต
รวม 4,823.78 ตัน
- การเพาะเลี้ยงชายฝั่งและทาการประมงทะเลรวม 1,283 ครัวเรือน
- ปริมาณสัตว์น้าเค็มจากการประมงทะเล
- ปลาต่างๆ ประมาณ 116,281 ตัน/ปี
- กุ้ง หอย ปู หมึกและอื่นๆ ประมาณ 8,639.44 ตัน
- ประมงน้ าจื ด 655 ครั ว เรื อ น พื้ น ที่ เ ลี้ ย ง 990 ไร่ (เป็ น ผู้ เ ลี้ ย งรายย่ อ ย
ส่วนใหญ่เพื่อการบริโภคในครัวเรือน)
(4) สรุปภาวการณ์ผลิต และการตลาดสินค้าเกษตรที่สาคัญจังหวัดระยอง
ประจาเดือนตุลาคม 2561
4.1 สถานการณ์สินค้าที่สาคัญด้านพืช
- สับปะรด ผลผลิต 18,542 ตัน ลดลงกว่าปีก่อน ราคา 3.60 บาท/
กิโลกรัม
- มันสาปะหลัง ผลผลิต 11,000 ตัน เพิ่มขึ้นจากปีก่อน ราคา 2.95
บาท/กิโลกรัม
- ยางพารา ผลผลิต 1,342 ตัน เพิ่มขึ้น จากปีก่อน ราคา 38.80 บาท/
กิโลกรัม
- ปาล์มน้ามัน ผลผลิต 4,792 ตัน ลดลงจากปีก่อน ราคา 2.8 บาท/
กิโลกรัม
4.2 สถานการณ์สินค้าที่สาคัญด้านปศุสัตว์
- สุกร ผลผลิต 1,300 ตัน เพิ่มขึ้นจากปีก่อน ราคา 59.48 บาท/กิโลกรัม
- ไก่เนื้อ ผลผลิต 6,000 ตัน เพิ่มขึ้นจากปีก่อน ราคา 33.18 บาท/
กิโลกรัม
- ไข่ไก่ ผลผลิต 315,000 ตัน ลดลงจากปีก่อน ราคา 2.54 บาท/ฟอง
- ไก่พื้นเมือง ผลผลิต 320,000 ตัน เพิ่มขึ้นจากปีก่อน ราคา 80 บาท/
กิโลกรัม
- โคเนื้อ ผลผลิต 15,700 ตัว เพิ่มขึ้นจากปีก่อน ราคา 30,978 บาท/ตัว
- กุ้งทะเล ผลผลิต ผลผลิต 300 ตัน ลดลงกว่าปีก่อน ราคา 131 บาท/
กิโลกรัม
รายงานการประชุม กรอ.จังหวัดระยอง ครั้งที่ 6/2561 (ครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ.2562)
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(5) รายงานสถานการณ์น้าในอ่างเก็บน้าที่สาคัญของจังหวัดระยอง
อ่างเก็บน้า

เก็บกัก
(ล้าน ลบ.ม.)

ดอกกราย
79.41
หนองปลาไหล
163.750
คลองใหญ่
40.10
ลุ่มน้าคลองใหญ่
283.261
ประแสร์
295.00
ระโอก
19.65
ลุ่มน้าประแสร์
314.65
รวม
597.911
ที่มา : โครงการชลประทานระยอง

ปริมาณน้า
(ล้าน ลบ.ม.)

(ข้อมูล ณ 13 พ.ย. 61)

78.11 (98.36 %)
166.141 (101.46%)
38.237 (95.35%)
282.489 (99.73 %)
274.560 (93.07%)
20.037 (101.97 %)
294.597 (93.63 %)
577.086 (96.52%)

ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการ กรอ.
1) ประธานหอการค้าจังหวัดระยอง : เสนอว่า ยางพารา และปาล์มน้ามัน ต้องให้ความรู้
แก่เกษตรกรในเรื่องการปลูกพืชทดแทน เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาด้านผลผลิต และด้านราคาในอนาคต และกุ้ง
ทะเลที่มีผลผลิตลดลงมาก ราคาก็ควรจะเพิ่มขึ้นแต่กลับลดลง เนื่องจากกุ้งทะเล เป็นสัตว์เศรษฐกิจที่สาคัญ
ของ
จังหวัด ขอให้ดูแลผลผลิตดังกล่าวด้วยว่าสาเหตุใดที่ทาให้กุ้งมีผลผลิตและราคาลดลง
2) นายวิโรจน์ รมเยศ เสนอว่า จะมีแนวทางในการนาปาล์มน้ามันมาผลิตเป็นน้ามัน B20
(น้ามันไบโอดีเซล 20) และออกจาหน่ายในสถานีบริการน้ามัน ได้หรือไม่ อย่างไร อยากให้มีการผลักดันด้วย
3) ประธานหอการค้าจังหวัดระยอง : สับปะรดในปีนี้มีผลผลิตลดลง จังหวัดมีแผนในการ
บริหารจัดการอย่างไรบ้าง
4) พาณิชย์จังหวัดระยอง : แจ้งว่า ได้หารือกับผู้ประกอบการโรงงานแล้วว่า ปีนี้สามารถ
รองรับผลผลิตสับปะรดได้ทั้งหมด และขณะนี้ต่างประเทศได้สั่งซื้อสับปะรดน้อยลง ทาให้ราคาสับปะรด รวมทั้ง
ผลิตภัณฑ์ที่แปรรูปจากสับปะรด เช่น น้าสับปะรด มีราคาลดลง ซึ่งปัญหาดังกล่าวได้รายงานไปยังกระทรวงพาณิชย์
แล้ว
5) ประธานหอการค้าจังหวัดระยอง : เสนอแนะว่า ให้มีการพัฒนาเรื่องบรรจุภัณฑ์ที่เป็น
อัตลักษณ์ของจังหวัดจะเป็นแนวทางหนึ่งที่เพิ่มมูลค่าให้กับผลผลิตได้
6) ประธานที่ประชุม : ขอให้หน่วยงานด้านเกษตร นาแนวทางของรัฐบาลเรื่องการปลูก
ข้าวโพดหลังนา มาปรับใช้ในการแก้ไขปัญหาสับปะรดของจังหวัดระยอง โดยร่วมกันคิดหาวิธีลดพื้นที่ปลูกพืชที่ไม่เป็น
ที่ต้องการของตลาด และนามาเสนอ กรอ. ครั้งต่อไป และให้สานักงานประมงจังหวัดระยอง ดูเรื่องกุ้งทะเลด้วย

มติที่ประชุม :
1. รับทราบตามที่เกษตรและสหกรณ์จังหวัดระยอง เสนอ
2. มอบหมายสานักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดระยอง นาแนวทางของรัฐ มนตรีว่าการ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่องการปลูกข้าวโพดหลังนา มาปรับใช้ในการแก้ไขปัญหาสับปะรดของจังหวัดระยอง
โดยร่วมกันคิดหาวิธีลดพื้นที่ปลูกพืชที่ไม่เป็นที่ต้องการของตลาด และนามาเสนอ กรอ. ครั้งต่อไป
รายงานการประชุม กรอ.จังหวัดระยอง ครั้งที่ 6/2561 (ครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ.2562)
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3. มอบหมายส านักงานประมงจังหวัดระยอง บริห ารจัดการและแก้ไขปัญหากุ้งทะเล
ซึ่งเป็นสัตว์เศรษฐกิจของจังหวัดระยอง ที่มีผลผลิตและราคาที่ลดลงมาก

3.3 รายงานสถานการณ์ภาพรวมด้านการท่องเที่ยว
ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดระยอง รายงาน ดังนี้
(1) รายงานสถานการณ์การท่องเที่ยวจังหวัดระยอง เดือนกันยายน 2561 มี
จานวนนักท่องเที่ยว 2,655,562 คน โดยมีนักท่องเที่ยวต่างชาติ ประกอบด้วย เวียดนาม สิงคโปร์ ฮ่องกง
กัมพูชา อินเดีย เกาหลี ญี่ปุ่น ลาว มาเลเซีย และจีน จานวน 1.895 ล้านคน
(2) รายได้จากการท่องเที่ยว จานวน 140,140.11 ล้านบาท (+2.92%) โดยมี
รายได้จากกลุ่มค่าที่พัก ค่าของที่ระลึก ค่าอาหาร/เครื่องดื่ม
(3) สถานการณ์ท่องเที่ยวชาวไทยภายในประเทศ ข้อมูลเดือนสิงหาคม 2561
จานวน 13.26 ล้านคน (+2.81%)
ปัญหาและอุปสรรคในการดาเนินงาน
นโยบาย มาตรการของรัฐบาล มีผลต่อการดาเนินงาน เช่น มาตรการส่งเสริมการ
ท่องเที่ย วเมืองรอง 55 จังหวัด นักท่องเที่ยวที่ใช้บริการ ธุรกิจนาเที่ยว ค่าที่พักในโรงแรม หรือ โฮมสเตย ที่ขึ้น
ทะเบี ย นอย่ างถูก ต้อง สามารถน าค่าใช้จ่ ายดังกล่ า วรวมกั นไม่เกิ น 15,000 บาท ไปลดหย่อ นภาษี ได้ รวมทั้ ง
ผู้ประกอบการ บริษัท เอกชน ที่จ่ายเงินค่าสัมมนา ค่าห้องพัก ค่าขนส่ง หรือรายจ่ายที่เกี่ยวข้องกับการอบรมใน 55
จังหวัดเมืองรอง สามารถนาค่าใช้จ่ายดังกล่าว มาหักลดหย่อนได้ 100% โดยจะมีผลตั้งแต่ 1 ม.ค.- 31 ธ.ค. 2561
ส่งผลให้นักท่องเที่ยวเกิดความสนใจเดินทางท่องเที่ยวเมืองรอง เกิดผลกระทบกับรายได้จากการท่องเที่ยวของจังหวัด
ระยอง (เมืองท่องเที่ยวเมืองหลัก)

ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการ กรอ.
1) ผู้อานวยการ ททท. สานักงานระยอง : แจ้งเพิ่มเติมว่า ปัจจัยที่ส่งเสริมและ
สนั บ สนุ น ภาคการท่อ งเที่ย วของจั งหวัด ระยอง ประกอบด้ ว ย (1) นโยบายการขยายภาษี (ก ารลดหย่อ นภาษี )
(2) เที่ย วบิ น อู่ตะเภา ที่เ ปิ ดบริ การสายการบินใหม่ๆ ที่เ ชื่อมโยงไปยั งภูมิภ าคต่ างๆ แต่ ส่ งผลให้ พฤติ กรรมของ
นักท่องเที่ยวเปลี่ ยนแปลงไป อาจจะไม่ เข้าพักที่จังหวัดระยอง หรือเข้าพักน้อยลง (3) การจัดกิจกรรม เทศกาล
ด้านการท่องเที่ยวที่จะช่วยดึงดูดนักท่องเที่ยว (4) รายได้หลักจะมาจากที่พักและอาหาร
2) ประธานหอการค้าจังหวัดระยอง : ขอให้มีการส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการ
ทุกกลุ่ม เพื่อกระตุ้นให้นักท่องเที่ยวมาเที่ยวระยองมากขึ้น และมีการจัดกิจกรรมต่างๆ เพิ่มขึ้น และมีขนาดใหญ่
ระดับประเทศ
3) ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดระยอง : เห็นด้วยเรื่องการจัดกิจกรรม
ต่างๆ ให้มากขึ้น และให้มีการส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชน พื้นบ้าน เนื่องจากมีการเปิด Free Visa ให้นักท่องเที่ยว
ในเรื่องวิถีพื้นบ้านและวัฒนธรรมชุมชน และอยากเห็นจังหวัดระยอง เป็น MICE city
4) ประธานที่ประชุม : ขอให้สานักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดระยอง จัดทาปฏิทิน
การท่องเที่ยวของจังหวัดระยองให้แล้วเสร็จภายในเดือนนี้ โดยร่วมบูรณาการกับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
5) เลขาธิการหอการค้าจังหวัดระยอง : กิจกรรมท่องเที่ยวในจังหวัดระยองมีเป็น
จานวนมาก ขอให้นามาเพิ่มในปฏิทินการท่องเที่ยวของจังหวัดให้ครบถ้วนด้วย
รายงานการประชุม กรอ.จังหวัดระยอง ครั้งที่ 6/2561 (ครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ.2562)
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6) ประธานหอการค้าจังหวัดระยอง : แจ้งว่า หอการค้าจังหวัดระยอง กาหนดจัดงาน
ปัน่ จักรยาน ครั้งที่ 3 ในเดือนกุมภาพันธ์ 2562 ซึ่งจะสามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวได้ดีมาก
7) ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดระยอง’:’เสนอว่า ขอให้มีการส่งเสริม
นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเข้าร่วมกิจกรรมด้วย
8) ผู้อ านวยการ ททท. ส านั กงานระยอง : เสนอเพิ่ม เติ มว่ า โรงแรมจะรองรั บ
นักท่องเที่ยวได้ อยากให้มีการเน้นเฉพาะกลุ่มด้วย เช่น กลุ่มของบริษัท ปตท. หรือ อื่นๆ อยากให้กลุ่มผู้เข้าพักเลือก
จังหวัดระยอง และต้องมีการพัฒนาในเรื่องของ ที่พัก การจัดงานเลี้ยง อาหารค่า เมนูอาหารต่างๆ ต้องมาจากอาหาร
ในท้องถิ่น เช่น ขนม หรือน้าผลไม้ เป็นต้น
9) นายกร สุวรรณรัฐ ผู้จัดการส่วนสานักงาน บริษัท พีทีทีโกลบอล เคมีคอลล์ จากัด
(มหาชน) : เสนอเพิ่มเติมว่า ทางบริษัทฯ ได้กาหนดดาเนินโครงการเส้นทางแห่งความสุข ซึ่งคาดว่าจะเป็นประโยชน์
ต่อจังหวัดระยองเป็นอย่างมาก

มติที่ประชุม :
1. รับทราบตามที่สานักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดระยอง เสนอ
2. มอบหมายสานักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดระยอง จัดทาปฏิทินการท่องเที่ยวของ
จังหวัดระยอง ให้แล้วเสร็จภายในเดือนธันวาคม 2561 โดยให้รวบรวมข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ กรอ. นาเข้า
พิจารณาในที่ประชุมคณะกรรมการพัฒนาการท่องเที่ยวของจังหวัดระยองด้วย

3.4 รายงานสถานการณ์ภาพรวมด้านอุตสาหกรรม
ผู้แทน สานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง รายงาน ดังนี้
(1) รายงานความเคลื่ อ นไหวการลงทุ น อุ ต สาหกรรมของจั ง หวั ด ระยอง
ประจาเดือนตุลาคม 2561
ในพื้นที่จังหวัดระยอง มีโรงงานอุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการ
สะสม ณ วันที่ 30 ตุลาคม 2561 จานวน 2,877 โรงงาน เงินลงทุนรวม 1,374,906.66 ล้านบาท และมีจานวน
คนงาน 176,820 คน โดยจาแนกเป็นจาพวกโรงงานตามพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ.2535 ได้ดังนี้
จาพวกที่

จานวนโรงงาน
(โรงงาน)
-

จานวนเงินลงทุน
จานวนคนงาน
(ล้านบาท)
(คน)
1
2
155
2,011.94
2,350
3
2,722
1,386,578.67
174,639
รวม
2,877
1,388,590.60
176,989
สาขาอุตสาหกรรมที่มีการลงทุนมากที่สุด 3 อันดับแรกของจังหวัด
1.1 อุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์และผลิตภัณฑ์เคมี สารเคมีและวัสดุเคมีเป็นหลัก เช่น
โพลีออลไพรพิลีน โพลีเอททีลีน อะโรเมติกส์ และเม็ดพลาสติก ปัจจุบันมีโรงงานจานวน 238 โรงงาน เงินลงทุน
423,879.86 ล้านบาท คนงาน 13,479 คน
1.2 การผลิ ต อื่น ๆ ประกอบด้ว ยการโม่ บด หรือ ย่อ ยหิ น การท าเครื่อ งมื อ
เครื่องใช้ หรืออุปกรณ์การแพทย์โรงงานผลิตก๊าซ ซึ่งมิใช่ก๊าซธรรมชาติ และโรงงานส่งหรือจาหน่ายก๊าซ แต่ไม่รวม
โรงงานส่งหรือจาหน่ายก๊าซที่เป็นน้ามันเชื้อเพลิงตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ามันเชื้อเพลิง โรงงานจัดหาน้าทา
รายงานการประชุม กรอ.จังหวัดระยอง ครั้งที่ 6/2561 (ครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ.2562)
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น้าให้บริสุทธิ์ หรือจาหน่ายน้าไปยังอาคารหรือโรงงานอุตสาหกรรม การบรรจุสินค้ าทั่วไป โรงงานห้องเย็น การทา
พ่น หรือเคลือบสี โรงงานปรับ คุณภาพของเสี ยรวม โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับการผลิตและจาหน่ว ยไอน้า
โรงงานคัดแยกหรือฝังกลบสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว การนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ไม่ใช้แล้วหรือของเสียจาก
โรงงานมาผลิตวัตถุดิบตามลาดับ ปัจจุบันมีโรงงานจานวน 528 โรงงาน เงินลงทุน 255,207.36 ล้านบาท คนงาน
11,903 คน
1.3 ผลิ ต ยานพาหนะและอุ ปกรณ์ รวมทั้ งการซ่ อ มยานพาหนะและอุป กรณ์
ประกอบด้ ว ย การผลิ ต ยานยนต์ การผลิ ต ตั ว ถั ง รถยนต์ การผลิ ต รถพ่ ว งและรถกึ่ ง พวง และการผลิ ต ชิ้ น ส่ ว น
และอุป กรณ์เสริมส าหรับ ยานยนต์ เป็ นต้น ปัจจุบันมีโรงงาน 349 โรงงาน เงินลงทุน 183,260.15 ล้ านบาท
คนงาน 39,463 คน
(2) การลงทุนด้านอุตสาหกรรมในจังหวัดระยอง
ใบอนุ ญ าตประกอบกิ จ การ/ขยายกิ จ การ เปรี ย บเที ย บเดื อ นตุ ล าคม 2561
กับเดือนเดียวกันของปี 2560
ใบอนุญาตประกอบกิจการ/ขยายกิจการ
เดือนสิงหาคม 2560
ประเภทใบอนุญาต

เดือนสิงหาคม 2561

เปรียบเทียบ

จานวน
โรงงาน

จานวน
คนงาน

จานวน
เงินทุน
(ล้านบาท)

จานวน
โรงงาน

จานวน
คนงาน

จานวนเงินทุน
(ล้านบาท)

จานวน
โรงงาน

จานวน
คนงาน

จานวน
เงินทุน(ล้าน
บาท)

ประกอบ
กิจการใหม่

17

141

151.52

14

229

13,177.05

-3

88

13,025.53

ขยายกิจการ

-

-

-

2

118

113.30

2

118

113.30

17

141

151.52

16

347

13,290.35

-1

206

13,138.83

รวม

ที่มา : สานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง
ผลจากการพิจารณาข้อมูลการลงทุนด้านอุตสาหกรรมในเดือนตุลาคม 2561 เปรียบเทียบกับช่วง
ระยะเวลาเดียวกันในปีก่อน พบว่าการขอใบอนุญาตประกอบกิจการและขยายกิจการโรงงาน
- โรงงาน ลดลง 1 โรงงาน
- คนงาน เพิ่มขึ้น 206 คน
- เงินลงทุน เพิ่มขึ้น 13,138.83 ล้านบาท

มติที่ประชุม : รับทราบตามทีส่ านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง เสนอ
3.5 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2561-2580)
หัวหน้าสานักงานจังหวัดระยอง นาเสนอ
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า
ฯ ให้ ใ ช้ ยุ ท ธศาสตร์ ช าติ (2561-2580) โดยประกาศในราชกิ จ จานุ เ บกษา เมื่ อ วั น ที่ 13 ตุ ล าคม 2561
โดยยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2561-2580) เป็นยุทธศาสตร์ชาติฉบับแรกของประเทศไทยตามรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย ซึ่งจะต้องนาไปสู่การปฏิบัติเพื่อให้ประเทศไทยบรรลุ วิสัยทัศน์ของประเทศไทย “ประเทศไทยมี
รายงานการประชุม กรอ.จังหวัดระยอง ครั้งที่ 6/2561 (ครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ.2562)
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ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอพียง”.หรือเป็น
คติ พ จน์ ป ระจ าชาติ ว่ า .“มั่ น คง.มั่ ง คั่ ง .ยั่ ง ยื น ”โดยมี เ ป้ า หมายการพั ฒ นาประเทศ คื อ .“ประเทศชาติ มั่ น คง.
ประชาชนมีความสุข.เศรษฐกิจพัฒนาอย่างต่อเนื่อง สังคมเป็นธรรม ฐานทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน”เพื่อสนองตอบต่อ
ประโยชน์แห่งชาติ อาทิ การยกระดับศักยภาพของประเทศในหลายมิติ พัฒนาคนในทุกมิติและทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี
เก่ง และมี คุณภาพ สร้ างโอกาสและความเสมอภาค สร้ างการเติบ โตบนคุณภาพชี วิตที่เ ป็นมิต รกับ สิ่ งแวดล้ อ ม
โดยประกอบด้วยยุทธศาสตร์หลัก 6 ประเด็น ประกอบด้วย
(1) ด้านความมั่นคง
(2) ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
(3) ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
(4) ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม
(5) ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
(6) ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
เรียนที่ประชุมเพื่อโปรดทราบ

มติที่ประชุม : รับทราบตามทีห่ ัวหน้าสานักงานจังหวัดระยอง เสนอ
3.6 ความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาคุณภาพน้าประปาในพื้นที่เขตเมืองระยอง
หัวหน้าสานักงานจังหวัดระยอง : นาเสนอ
คณะกรรมาธิการการบริหารราชการแผ่นดิน สภานิติบัญญัติแห่งชาติ เชิญจังหวัดระยอง
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมชี้แจง ผลการดาเนินการตามข้อสั่งการ ในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของ
ประชาชน เรื่องน้าประปาในเขตอาเภอเมืองระยอง เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2561 เวลา 08.30 น. ณ อาคารรัฐสภา
2 ชั้น 3
จากการประชุมชี้แจงข้างต้น สรุปว่าทุกฝ่ายมีความเห็นว่า การแก้ไขปัญหาคุณภาพ
น้าประปาในเขตเมืองระยอง มีความก้าวหน้าตามลาดับ โดยความร่วมมือของทุกหน่วยงาน เช่น การทบทวนสัญญา
การประชาสัมพันธ์ การจัดหางบลงทุนเพิ่มเติม การเปลี่ยนท่อ ตลอดจนการตรวจสอบคุณภาพน้า ในการนี้ จึงได้
กาหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาคุณภาพน้าประปา ในเขตพื้นที่เมืองระยอง และขอให้ทุกหน่วยงานร่วมกันปฏิบัติ
อย่างเคร่งครัด เพื่อให้การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในเรื่องดังกล่าว บรรลุผลโดยเร็ว ซึ่งจังหวัด
ระยองได้มีหนังสือสรุปและแจ้งผู้เกี่ยวข้องดาเนินการเพื่อให้การแก้ไขปัญหามีความยั่งยืน ดังนี้
ที่
เรื่อง
1 การกากับติดตามผลการดาเนินงานของ บริษัท ยูนิเวอร์แชล ยูทิลิตี้ จากัด
(มหาชน) และการประปาส่วนภูมภิ าค ในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น
ในระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว รวมทั้งมีข้อเสนอแนะ ประสาน
การดาเนินการแก่หน่วยงาน โดยแต่งตั้งคณะกรรมการระดับจังหวัด 1 ชุด
เพื่อติดตามผลการดาเนินการ และประสานการดาเนินการ
2 การปรับแผนการดาเนินการ/การจัดสรรงบประมาณท่อของ
บริษัท ยูนิเวอร์แชล ยูทิลติ ี้ จากัด(มหาชน) ซึ่งเดิมแผนงาน/โครงการไว้
ปี 2561 – 2563 เป็นให้แล้วเสร็จ ในปี 2562 และแจ้งจังหวัดระยอง
ทราบ รวมทั้งแผนการดาเนินการ/การจัดสรรงบประมาณที่เป็นลักษณะ
งบลงทุนในระยะเวลาที่เหลือตามสัญญา
รายงานการประชุม กรอ.จังหวัดระยอง ครั้งที่ 6/2561 (ครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ.2562)

การดาเนินการ/หน่วยดาเนินการ
สานักงานจังหวัดระยอง

- บริษัท ยูนิเวอร์แชล ยูทิลติ ี้
จากัด(มหาชน)
- การประปาส่วนภูมิภาค เขต 1

หน้า ๑๑

3

4

5
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ประชาสัมพันธ์เชิงรุกผ่านสื่อต่างๆ ให้ครบทุกมิติ และเป็นไปอย่างรวดเร็ว - บริษัท ยูนิเวอร์แชล ยูทิลติ ี้
ต่อเนื่องจริงจัง
จากัด(มหาชน)
- การประปาส่วนภูมิภาค เขต 1
- สานักงานประชาสัมพันธ์
จังหวัดระยอง
การจัดตั้งชุดซ่อมเคลื่อนที่เร็วกรณีมีปัญหาในการให้บริการ ให้เพียงพอ
- บริษัท ยูนิเวอร์แชล ยูทิลติ ี้
ต่อความต้องการ
จากัด(มหาชน)
- การประปาส่วนภูมิภาค
สาขาระยอง
จัดระบบการสารองน้าให้เพียงพอต่อความต้องการ เช่น รถบริการน้า
- บริษัท ยูนิเวอร์แชล ยูทิลติ ี้
ถังสารองน้า
จากัด(มหาชน)
- การประปาส่วนภูมิภาค
สาขาระยอง
เพิ่มจุดตรวจสอบคุณภาพน้าทั้งน้าดิบ น้าที่ผลิตแล้ว และการรายงานผล
การประปาส่วนภูมิภาค เขต 1
การดาเนินการให้จังหวัดทราบ พร้อมประชาสัมพันธ์ เปิดเผยข้อมูล
ต่อสาธารณะ
การติดตามความก้าวหน้างบประมาณการวางท่อส่งน้าจากอ่างเก็บน้า
- โครงการชลประทานระยอง
คลองใหญ่มายังแหล่งผลิตน้าประปาบ้านค่าย ที่ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 - หอการค้าจังหวัดระยอง
ได้รับการจัดสรรดาเนินการสร้างโรงสูบแล้ว แต่ยังไม่ได้งบประมาณวางท่อ
ผ่านกรมชลประทาน
การจัดหาแหล่งน้าดิบทีม่ ีความเสีย่ งน้อย และการเตรียมการสาหรับรองรับ การประปาส่วนภูมิภาค เขต 1
กรณีเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
การควบคุมบริหารสัญญาที่เหลือระหว่างการประปาส่วนภูมิภาคและ
การประปาส่วนภูมิภาค เขต 1
บริษัท ยูนิเวอร์แชล ยูทิลติ ี้ จากัด อย่างเคร่งครัด

ทั้งนี้ จะมีการตั้ งคณะกรรมการระดับจังหวัด 1 ชุด เพื่อทาหน้าที่ในการกากับติดตามและแก้ไข
ปัญหาอย่างต่อเนื่อง

ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการ กรอ.
1. ประธานหอการค้าจังหวัดระยอง : เสนอว่า จะทาอย่างไรเพื่อให้ UU ดาเนิน
โครงการทั้งหมดให้แล้วเสร็จในปี 2561 ซึ่งการดาเนินการจะเกี่ยวข้องกับหลายหน่วยงาน และปัญหาน้าดิบที่จะ
นามาใช้ ก็ยังไม่ได้แก้ไขปัญหาดังกล่าว
2. รองเลขาธิการหอการค้าจังหวัดระยอง : ฝากเรื่องสารปนเปื้อนในน้าดิบด้วย
3. ผู้แทนสานักงานจังหวัดระยอง : กรมชลประทานระยอง ได้รับงบประมาณเพื่อวาง
ท่อน้าประปาจากคลองใหญ่มายั งแหล่งผลิ ตน้าประปาบ้านค่าย โดยดาเนินการแล้ว ในปี 2560-2561 แต่ในปี
2562 ไม่ได้รับงบประมาณในการดาเนินการต่อ โดยโครงการชลประทานระยองทาหนังสือผ่านจั งหวัดเพื่อติดตาม
กรมชลประทานแล้ว โดยได้มอบหมายผู้อานวยการโครงการชลประทานระยอง และประธานหอการค้าจังหวัดระยอง
จัดทีมงานเพื่อขอเข้าพบอธิบดีกรมชลประทานแล้ว
มติที่ประชุม : 1. รับทราบตามที่หัวหน้าสานักงานจังหวัดระยอง เสนอ
2. มอบหมายโครงการชลประทานระยอง และหอการค้าจังหวัดระยอง
ติดตามงบประมาณในการวางท่อในส่วนที่ยังไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ และรายงานจังหวัดระยองทราบด้วย
รายงานการประชุม กรอ.จังหวัดระยอง ครั้งที่ 6/2561 (ครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ.2562)

หน้า ๑๒

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่อง ติดตามผลการดาเนินการตามมติที่ประชุมครั้งที่ 5/25๖1
(ครั้งที่ 6 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561)
4.1 ผลการดาเนินการออกตรวจสอบแผงขายเนื้อหมู เนื้อโค และโรงฆ่าสัตว์
การประชุมครั้งที่ผ่านมา มีการสอบถามข้อมูลโรงฆ่าสัตว์ในพื้นที่จังหวัดระยอง
และแนวการบริหารจัดการโรงฆ่าสัตว์ โดยที่ประชุมได้มอบหมายสานักงานปศุสัตว์จังหวัดระยอง ร่วมกับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ จัดทาแผนและออกตรวจสอบแผงขายเนื้อหมู เนื้อโค และโรงฆ่าสัตว์ และรายงาน
ที่ประชุมทราบในครั้งต่อไป
ปศุสัตว์จังหวัดระยอง รายงาน ดังนี้
(1) โรงฆ่าสัตว์โคเนื้อ จานวน 2 แห่ง ประกอบด้วย
- โรงฆ่าสัตว์แห่งที่ 1 หมู่ 8 ตาบลตาขัน อาเภอบ้านค่าย
- โรงฆ่าสัตว์แห่งที่ 2 ตาบลเชิงเนิน อาเภอเมืองระยอง
- ใบอนุญาตรายใหม่ ๒ ราย ชนิดโค-กระบือ สานักงานปศุสัตว์จังหวั ดระยอง
ได้ดาเนินการแจ้ง อปท (อบต.ตาขัน และ อบต.เชิงเนิน) เพื่อดาเนินการเกี่ยวกับการแจ้งการฆ่าสัตว์ และแต่งตั้ง
พนักงานตรวจโรคสัตว์ประจาโรงฆ่าสัตว์เพื่อออกใบรับรองให้จาหน่ายเนื้อสัตว์ในโรงฆ่าสัตว์ (แบบ รน.๑)
- สถานที่จาหน่ายเนื้อสัตว์ของจังหวัดระยองแยกเป็นรายอาเภอ
อาเภอ

เมืองระยอง

แกลง

สถานที่จาหน่าย
(แห่ง)

173

87

นิคมพัฒนา ปลวกแดง บ้านค่าย
65

49

48

บ้านฉาง
41

เขาชะเมา วังจันทร์
16

9

- ใบอนุญาตรายใหม่ 2 ราย ชนิดโค-กระบือแจ้ง อปท (ตาขัน เชิงเนิน)
ได้ดาเนินการแจ้งการฆ่า และพนักงานตรวจโรคสัตว์ ( แบบ รน. 1)
- แผงขายเนื้อสัตว์ ได้มีการตรวจสอบพบว่า มีใบอนุญาตทาการค้าหรือหา
กาไรในลักษณะคนกลางซึ่งซากสัตว์ (ร ๑๐/๑) จานวน ๗๐๗ ราย และได้ดาเนินการแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ประชาสัมพันธ์ผู้ประกอบการขายเนื้อสัตว์ต้องมีใบอนุญาต ร ๑๐/๑ และ แบบ รน.๑

ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการ กรอ.
1) ประธานที่ประชุมฯ : ให้สานักงานปศุสัตว์จังหวัดระยอง นาเสนอ แผนงาน/
โครงการด้านอาหารปลอดภัย เพื่อบรรจุในแผนพัฒนาจังหวัดระยองด้วย
2) ประธานหอการค้าจังหวัดระยอง : สอบถามว่าการดาเนินการตรวจสารเร่งเนื้อ
แดง ผลเป็นอย่างไรบ้าง
3) ปศุสัตว์จังหวัดระยอง : ได้ดาเนินการตรวจสารเร่งเนื้อแดงอย่างต่อเนื่อง
และตรวจพบฟาร์มเลี้ยงสัตว์ (โคขุน) ที่ใส่สารเร่งเนื้อแดง จานวน ๕ ราย ประกอบด้วย ในเขตอาเภอบ้านค่าย ๓ ราย
และอาเภอเมืองระยอง ๒ ราย และได้ส่งดาเนินคดีตามกฎหมายแล้ว

รายงานการประชุม กรอ.จังหวัดระยอง ครั้งที่ 6/2561 (ครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ.2562)

หน้า ๑๓

มติที่ประชุม :
1. รับทราบตามที่ปศุสัตว์จังหวัดระยอง นาเสนอ
2. มอบหมายสานักงานปศุสัตว์จังหวัดระยอง เร่งรัดโรงฆ่าสัตว์ให้ถูกสุขลักษณะ ให้จัดทา
แผนงาน/โครงการด้านอาหารปลอดภัยเพื่อบรรจุในแผนพัฒนาจังหวัดระยองด้วย
3. มอบหมายส านั ก งานส่ ง เสริ ม การปกครองท้ อ งถิ่ น จั ง หวั ด ระยอง ดู แ ลควบคุ ม
และตรวจสอบโรงฆ่าสัตว์ทุกแห่งในความรับผิดชอบ

ในความรับผิดชอบ

4.2 แนวทางในการแก้ไขปัญหาการจราจรในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมที่อยู่

ผู้แทน สานักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด รายงานว่า พื้นที่จุดพักรถ ขณะนี้
อยู่ระหว่างการหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหลายฝ่าย จะรายงานผลความคืบหน้าให้ทราบต่อไป

ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการ กรอ.
1. นายวิโรจน์ รมเยศ : สอบถามว่า สานักงานการนิคมฯ ได้มีแนวทางในการ
บริหารจัดการอย่างไรบ้าง เช่น การก่อสร้างถนนมอร์เตอร์เวย์ ที่จะแล้วเสร็จในปี 2563 การเข้าสู่ EEC และการการ
แบ่งพื้นที่จอดรถ (smart park) มีการวางแผนอย่างไรให้กับผู้ประกอบการขนส่งสินค้า รวมถึงการนส่งทางระบบราง
ด้วย ซึ่งขณะนี้ยังไม่เห็นแผนการดาเนินการ
2. นางสาวทัศนีย์ เกียรติภัทราภรณ์ รองเลขาธิการสายงานพัฒนาพื้นที่และชุมชน
สานักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) : แจ้งเพิ่มเติมว่า การแก้ไขปัญหาด้านจราจร
ในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมฯ ได้มีการผลักดันและนาเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณา รวมทั้งปัญหาอื่นๆ เช่น ปัญหาด้านน้าเสีย
ด้านพลังงาน และจะผลักดันให้เกิดผลต่อไป
3. ผู้แทน สานักงานท่าเรือนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด : แจ้งเพิ่มเติมว่า ได้มีการศึกษา
ระบบการขนส่งตู้คอนเทรนเนอร์ จะรายงานความคืบหน้าให้ที่ประชุมทราบต่อไป
4. ประธานที่ประชุม : ขอให้นาประเด็นการพัฒนานิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด เช่น
smart park และบริเวณโดยรอบนิคมด้วย
มติที่ประชุม :
1. รับทราบตามที่ผู้แทนสานักงานการนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด นาเสนอ
2. มอบหมายส านั ก งานการนิ ค มอุ ต สาหกรรมมาบตาพุ ด น าข้ อ เสนอแนะของ
คณะกรรมการ กรอ. เพื่อประกอบการพัฒนานิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด เช่น smart park และบริเวณโดยรอบนิคมด้วย

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่อง เพื่อพิจารณา
ข้ อ เสนอภาคเอกชน (ด้ า นการลงทุ น ด้ า นแรงงาน ด้ า นการท่ อ งเที่ ย ว
ด้า นโครงสร้างพื้น ฐานและโลจิส ติ กส์ และด้ า นกฎระเบี ย บที่ เ ป็น อุ ปสรรคต่อ การประกอบธุรกิ จ
จังหวัด)
1. ประธานหอการค้าจังหวัดระยอง : เสนอแนะดังนี้
- การสร้างท่าเรือมาบตาพุด ระยะที่ 1 และ 2 ตอนนี้ส่งผลกระทบต่อจังหวัดระยองเป็น
อย่างมาก เช่น ปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง น้าทะเลบริเวณชายหาดมีความลึก ถ้าระยะ ที่ 3 เกิดขึ้นแล้ว จังหวัดระยอง
จะได้รับผลกระทบมากขึ้น ฝากหน่วยงานที่รับผิดชอบแก้ไขปัญหาดังกล่าวด้วย
- ขอความร่ ว มมื อ ให้ ห น่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ งร่ ว มกั น ผลั ก ดั น ถนนเฉลิ ม บู ร พาชลฑิ ต
(งบศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม)
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- กรณีการขยายถนน สาย 3376 (บริเวณบ้านฉาง) ได้ดาเนินการแล้ว แต่ยังติดปัญหา
ขยายถนนไม่ได้ระยะทาง 1 กิโลเมตรที่จะออกสู่ถนนสุขุมวิท ขอให้ กรอ. ทุกท่านร่วมกันพิจารณาด้วย
2. ผู้แทนนายอาเภอบ้านฉาง : รายงานว่า ถนนดังกล่าวอยู่ในความรับผิดชอบของอาเภอ
บ้านฉาง ปัญหาที่ขยายถนนบริเวณนั้นไม่ได้เนื่องจากเป็นแหล่งชุมชน
3. ผู้แทนนายกเทศมนตรีตาบลบ้านฉาง : แจ้งเพิ่มเติมว่า การขยายผิว จราจรในช่ว ง
1 กิโลเมตรดังกล่าว สามารถขยายความกว้างได้ 7-9 เมตร ความยาว 700 เมตร และอีก 300 เมตร จะมีตึกขนาด
ใหญ่ไม่สามารถขยายได้
4. ประธานที่ประชุม : ให้กรมทางหลวงศึกษาออกแบบแก้ไขปัญหาดังกล่าว โดยให้แขวงทาง
หลวงระยอง ดาเนินการ
5. นายกเทศมนตรีตาบลสานักท้อน : เห็นด้วยกับการแก้ไขปัญหาข้างต้น แต่บริเวณแยก
ประปาจะไม่สามารถดาเนินการได้เนื่องจากอยู่ในความรับผิดชอบของแขวงทางหลวงฯ
6. ประธานที่ประชุม : ให้สานักงานจังหวัดระยอง ทาหนังสือแจ้งแขวงทางหลวงระยอง
เพื่อดาเนินการแก้ไขปัญหาคอขวดถนนสาย 3376 ระยะทาง 1 กิโลเมตร โดยให้ศึกษาเพิ่มเติม เช่น การสร้าง
เส้นทางเลี่ยงเมืองและประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบอย่างต่อเนื่อง
7. ประธานหอการค้าจังหวัดระยอง : สอบถามความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาคอขวดบริเวณ
แยกตะพง
8. หัวหน้าสานักงานจังหวัดระยอง : แจ้งว่าขณะนี้อยู่ระหว่างการศึกษาของกรมโยธาธิการ
และผังเมือง
9. เลขาธิการหอการค้า จังหวัดระยอง : เสนอปัญหาการจราจรติดขัดที่อาเภอปลวกแดง
ขอให้มีการแก้ไขปัญหาดังกล่าวด้วย
10. ผู้แทนสานักงานจังหวัดระยอง : จะนาประเด็นดังกล่าว เข้าที่ประชุม คณะกรรมการ
จัดระบบการจราจรทางบกของจังหวัดระยองต่อไป
11. ประธานสภาอุ ต สาหกรรมจั ง หวั ด ระยอง :
เสนอแนะ เรื่ อ งธุ ร กิ จ Start-Up
มีงบประมาณสนั บ สนุ น จ านวนมาก แต่ ในระดับจังหวัดเห็ นว่า ยังไม่มีห น่ว ยงานใดเป็นเจ้าภาพ และประชาชน
ไม่สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้
12. อุตสาหกรรมจังหวัดระยอง : แจ้งว่า สานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง มีฐานข้อมูล
SME ของจังหวัดระยอง ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถใช้ศูนย์ข้อมูลดังกล่าวได้ หรือประสานการดาเนินงานได้

มติที่ประชุม :
1. มอบหมาย ส านั ก งานจั ง หวั ด ระยอง ท าหนั ง สื อ แจ้ ง แขวงทางหลวงระยอง
เพื่อดาเนินการแก้ไขปัญหาถนนสาย 3376
2. มอบหมายสานักงานท่าเรือนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ศึกษาผลกระทบในการสร้าง
ท่าเรือนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ระยะที่ 3 เพื่อให้เกิดผลกระทบกับจังหวัดระยองน้อยที่สุด
3. มอบหมายส านั กงานจัง หวั ดระยองนาประเด็น การจราจรติด ขัด ที่อ าเภอปลวกแดง
เข้าที่ประชุมคณะกรรมการจัดระบบการจราจรทางบกของจังหวัดระยองต่อไป
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วาระที่ 6

เรื่องอื่นๆ
-ไม่มีเลิกประชุมเวลา 12.10 น.

ลงชือ่

-อนงค์พร อารีกุล- ผู้บันทึกฯ
(นางสาวอนงค์พร อารีกุล)
พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน

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