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Past Year Events
1. จัดท ำข้อ เสนอแนวทำงกำรปรับ ปรุงผังเมือ งรวมบริเวณอุ ต สำหกรรมหลัก และชุม ชน จ. ระยอง
(ปรับปรุงครัง้ ที่ 3) และผังเมืองรวม จ. ระยอง และร่วมให้ขอ้ เสนอแนะในกำรปรับปรุงผังเมืองรวมดังกล่ำว
2. เข้ำร่วมกำรประชุมนำนำชำติ Asia Petrochemical Industry Conference (APIC 2016) ในระหว่ำง
วันที่ 19 - 21 พฤษภำคม พ.ศ. 2559 ณ ประเทศสิงคโปร์ ซึ่งเป็ นกำรประชุมสัมมนำของผูป้ ระกอบธุรกิจปิ โตร
เคมีและธุรกิจเกีย่ วเนื่องในภูมภิ ำคเอเชีย
3. รวบรวมท่ำทีและส่ง ต่อไปยังหน่ วยงำนภำครัฐที่เกี่ยวข้อง และเข้ำร่วมประชุมให้ควำมเห็นต่อกำร
เตรียมกำรเจรจำกำรค้ำเสรีในแต่ละกรอบกำรเจรจำ โดยจะต้องติดตำมประเด็นควำมตกลงทำงกำรค้ำกรอบ
ต่ ำ งๆ อำทิ กรอบ FTA ที่อ ยู่ร ะหว่ ำ งกำรเจรจำ เช่ น RCEP, ไทย-ปำกีส ถำน, ไทย-ยู เรเชีย , ไทย-ตุ ร กี ,
อำเซียน-จีน ต่อไป
4. สนับ สนุ น ข้อ มูล ของกำรพัฒ นำอุ ต สำหกรรม รวมถึงประเด็น ปั ญ หำในกำรพัฒ นำพื้น ที่ร ะเบีย ง
เศรษฐกิจพิเศษภำคตะวันออก (Eastern Economic Corridor : EEC) และติดตำมกำรดำเนินงำนตำมนโยบำย
และโครงกำรต่ำงๆ รวมถึงเสนอแนะต่อแนวทำงกำรพัฒนำอย่ำงยังยื
่ น
5. จัดทำข้อเสนอกลุ่มอุตสำหกรรมปิ โตรเคมี ในกำรพัฒนำซู เปอร์คลัสเตอร์ปิโตรเคมีและเคมีภณ
ั ฑ์ท่ี
เป็ นมิต รต่ อสิ่งแวดล้อ ม และปั ญ หำอุ ปสรรคต่ อกำรลงทุ น น ำเสนอไปยังหน่ วยงำนภำครัฐที่เกี่ยวข้อง เพื่อ
ผลักดันให้เกิดกำรพัฒนำเศรษฐกิจตำมนโยบำยของภำครัฐ
Activities
1. เข้ำร่วมให้ควำมเห็นในฐำนะอนุ กรรมกำรฯ ในกำรกำหนดมำตรฐำนกำรปลดปล่อยสำรเบนซีนและ
1,3 บิวทำไดอีน ในรูปอัตรำกำรระบำย และติดตำมกำรพิจำรณำผลกำรทดสอบด้วยแบบจำลองเพื่อกำหนดค่ำ
อัตรำกำรระบำยทีเ่ หมำะสมและสำมำรถปฏิบตั ไิ ด้
2. เข้ำร่วมให้ควำมเห็นในคณะทำงำนฯ ในกำรจัดทำกำรกำหนด พื้นที่ Buffer และ Protection strip
โดยมีกรมโรงงำนอุตสำหกรรมเป็ นหน่วยงำนหลัก
3. เข้ำร่วมให้ควำมเห็นต่อกำรดำเนินกำรตำมแผนลดก๊ำซเรือนกระจกของประเทศ ในนำมของ กกร.
ซึง่ จะต้องติดตำมมำตรกำรในส่วนของภำคพลังงำน ทีเ่ ป็ นสัดส่วนใหญ่ของกำรปลดปล่อยก๊ำซเรือนกระจกของ
ประเทศ
4. เข้ำร่วมให้ควำมเห็นในกำรออกมำตรฐำนกำรปนเปื้ อนดินและน้ำใต้ดนิ บริเวณโรงงำน
5. เข้ำร่วมคณะทำงำนจัดทำโครงกำรพัฒนำระบบจัดทำทำเนียบกำรปลดปล่อยและเคลื่อนย้ำยมลพิษ
(PRTR) ร่วมกับกรมโรงงำนอุตสำหกรรม กรมควบคุมมลพิษ และกำรนิคมอุตสำหกรรมฯ และเป็ นพืน้ ทีน่ ำร่อง
ในกำรดำเนินโครงกำร
6. ติดตำมโครงกำรบริหำรจัดกำรน้ำภำคตะวันออก
7. เข้ำ ร่ว มเป็ น คณะท ำงำนภำยใต้ ค ณะอนุ ก รรมกำรร่ว มภำครัฐ และเอกชนเพื่อ พัฒ นำก ำลัง คน
อำชีวศึกษำ (กรอ.อศ.) ในกำรจัดทำข้อเสนอแนะและกลไกกำรพัฒนำกำรศึกษำอำชีวศึกษำเพื่อพัฒนำช่ำง
เทคนิคกลุ่มอำชีพปิ โตรเลียมและปิ โตรเคมี

Future Plans
1. สนับสนุ นกำรพัฒ นำพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภำคตะวันออก (Eastern Economic Corridor :
EEC) และติดตำมกำรดำเนินงำนตำมนโยบำยและโครงกำรต่ำงๆ รวมถึงเสนอแนวทำงกำรพัฒนำอย่ำงยังยื
่ น
2. ติดตำมและมีส่วนร่วมในกำรร่ำงกฎหมำยหรือกฎระเบียบทีเ่ กีย่ วข้องกับอุตสำหกรรมปิ โตรเคมี
3. ผลักดันให้เกิดกำรพัฒนำพืน้ ทีท่ อ่ี ุตสำหกรรมตัง้ อยู่ ให้เติบโตขึน้ อย่ำงสมดุล ทัง้ กำรพัฒนำโครงสร้ำง
พืน้ ฐำน กำรบริกำรด้ำนสังคม รวมถึงกำรดูแลรักษำสิง่ แวดล้อมในพืน้ ที่
4. จัดทำโครงกำร/กิจกรรมเพื่อส่ งเสริมภำพลักษณ์ ท่ดี ีของอุต สำหกรรม และนำสร้ำงควำมเข้ำใจที่
ถูกต้องต่อภำคอุตสำหกรรมให้กบั ภำคส่วนต่ำงๆ
5. เข้ำร่วมประชุม Asia Petrochemical Industry Conference 2017 ณ ประเทศญีป่ ่ นุ
6. สนับสนุนกำรดำเนินงำนภำยใต้คลัสเตอร์ปิโตรเคมี สภำอุตสำหกรรมแห่งประเทศไทย
7. ดำเนิน กิจกรรมเพื่อ ส่ งเสริม ให้ส มำชิกเข้ำร่ว มโครงกำรพัฒ นำพื้น ที่อุ ต สำหกรรมสู่กำรเป็ นเมือ ง
อุตสำหกรรมเชิงนิเวศ

