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วาระที 1 เรืองแจ้งเพือทราบ
- กิจกรรมร่ วมกับหอการค้าอืนๆ
หอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา และนักธุรกิจรุ่ นใหม่ ( YEC ) หอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา ร่ วมกับบริ ษทั เรื องวา
แสตนดาร์ดอินดัสตรี จํากัด กําหนดจัดกิจกรรมรับบริ จาคโลหิต ในโครงการบริ จาคโลหิ ต 60 พรรษา หอการค้า ร่ วมใจ
ถวายเป็ นพระราชกุศล เพือเฉลิมพระเกียรติ 60 ปี สมเด็จพระเทพรัตนราชสุ ดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในวันพฤหัสที 22
กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ บริ ษทั เรื องวาแสตนดาร์ ดอินดัสตรี จํากัด ต.บางสมัคร อ.บาง
ปะกง จ.ฉะเชิงเทรา
กลุ่มนักธุรกิจรุ่ นใหม่ (YEC) หอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา กําหนดจัดกิจกรรม คอนเสิร์ตการกุศล ออฟ ปอง
ศักดิ ในวันที 22 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 21.00 น. เป็ นต้นไป ณ โรงเบี ยร์ จังหวัดฉะเชิงเทรา รายได้ส่วนหนึ งหลังหัก
ค่าใช้จ่าย จํานําไปสมทบทุน สร้างฝายมีชีวิต ในพืนที อ.ท่าตะเกียบ จ.ฉะเชิงเทรา

หอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา โดยนายวัฒนา รัตนวงศ์ ประธาน นายอาทร ช่วยณรงค์ รองประธาน นายจอมพงษ์
ชูทบั ทิม เลขาธิการ ร่ วมกิจกรรมสร้างฝ่ ายมีชีวิต ณ บ้านนาอิสราม ต.ท่ากระดาน อ.สนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา
24-26 นายสมัชญ์ยงศิริ ประธานนักธุรกิจรุ่ นใหม่ (YEC) หอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทราร่ วมอบรมประธานนัก
ธุรกิจรุ่ นใหม่ (YEC) หอการค้าจังหวัดทัวประเทศ ณ โรงแรมรามาการ์เด้นท์ กรุ งเทพฯ
28 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 10.00-12.00 น.นายจอมพงษ์ ชูทบั ทิม เลขาธิการ นางสาวภาวริ น น้อยใจบุญ กรรมการ
ร่ วมงานแถลงข่ าวและพิ ธี ลงนามความร่ วมมื อ โครงการป้ ายของดี จ ังหวัด เพื อเข้าสู่ ก ารชําระเงิ น ผ่านระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ ระหว่างหอการค้ากับธนาคารกสิกรไทย ณ หอการค้าไทย อาคารบรรเจิด ชลวิจารณ์
8 มีนาคม 2561 เวลา 14.45-15.30 น. นายวัฒนา รัตนวงศ์ ประธาน ร่ วมบรรยายในงานสัมมนา การ
ปรั บ ปรุ งโครงสร้ า งด้านสาธารณู ป โภคเพือรองรั บ EEC ณ ห้อ งเพทาย โรงแรมแกรนด์ พลาซ่ า จัง หวัด
ฉะเชิงเทรา
9-11 มีนาคม 2561 เวลา 12.30 - 13.00 น.นายพรชัย ธรรมจรู ญ ผูจ้ ดั การ นางนําฝน ชะเอมทอง ร่ วมการ
อบรมเจ้าหน้าทีหอการค้าจังหวัดทัวประเทศ ประจําปี 2561 ในวันที 9-11 มีนาคม 2561 เวลา 12.30 - 13.00 น. ณ
ไร่ กุสุมารี สอร์ท อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี
11 มีนาคม 2561 เวลา 20.00 น. หอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา ร่ วมเป็ นเจ้าภาพสวดอภิธรรมศพ บิดา นาย
ทรงยศ ยงศิริ สมาชิกหอการค้าฯ ณ วัดบางพระ อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา
13 มีนาคม 2561 เวลา 07.30 - 10.00 น. นายวัฒนา รัตนวงศ์ ประธาน ร่ วมพิธีบุญครบรอบคล้ายวันก่อตังหอการค้า
ไทย ปี ที 85 ณ ห้อง Activity Hall อาคารบรรเจิด ชลวิจารณ์
14 มีนาคม 2561 เวลา 10.00- 15.30 น. น. นายวัฒนา รัตนวงศ์ ประธาน ร่ วมประชุมคณะกรรมการภูมิภาค และ
ประชุมคณะกรรมการหอการค้าไทย ครังที 11/2560 ณ ห้องสัมมนา ชัน 2 อาคาร มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
17-18 มีนาคม 2561 นายวัฒนา รัตนวงศ์ ประธานนายอาทร ช่วยณรงค์ นายจิตรกร เผด็จศึก นางวรนิ ตกตญาณ รอง
ประธาน นายสมัชญ์ยงศิริ ประธานนักธุรกิจรุ่ นใหม่ (YEC) ร่ วมประชุมคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจพืนทีภาคกลางและ
ภาคตะวันออกหอการค้าไทย ครังที 1/2561 ณ โรงแรม ณ เวลา อ.เมือง จ.ราชบุรี
หอการค้าจัง หวัด ฉะเชิ ง เทรา ร่ วมกับ ศูน ย์ส่ง เสริ มอุต สาหกรรม กระทรวงอุ ต สาหกรรม จัง หวัด
ฉะเชิงเทรา คพอ.และสภาอุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา จัดอบรมการเตรี ยมความพร้อมผูป้ ระกอบการเพือเข้าสู่
ยุค Industry 4.0 ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพ ผูป้ ระกอบการ SME เป็ น Smart SMEs และ Global SMEs
ระหว่างวันที 19-20 มีนาคม 2561 ณ โรงแรมซันธาราแอนด์เวลเนส อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา
20 มีนาคม 2561 เวลา 11.00 – 13.00 น.นายวัฒนา รัต นวงศ์ ประธาน ร่ วมประชุ มใหญ่สามัญสมาชิ ก
ประจําหอการค้าไทย ครังที 52 ณ ห้องนภาลัยบอลรู ม โรงแรมดุสิตธานีกรุ งเทพฯ
21 มีนาคม 2561 เวลา 13.00-16.00 น. หอการค้าจังหวัด ฉะเชิ งเทรา จัด ประชุมใหญ่สามัญสมาชิ ก
หอการค้าฯ ประจําปี 2560 และบรรยายพิเศษ หัวข้อ “ทิศทางและการเปลียนแปลงโครงสร้างอสังหาริ มทรัพย์ เพือ

เตรี ยมรับกับการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกEEC และพระราชบัญญัติภาษีทีดินและสิ งปลูกสร้าง
ทีมีผลต่อกระทบต่อภาคการค้าการลงทุน ’’โดย คุ ณอิสระ บุญยัง นายกกิ ตติมศักดิสมาคมธุรกิจบ้านจัดสรร ที
ปรึ กษาคณะกรรมการพัฒนาธุรกิจอสังหาริ มทรัพย์ ของสภาหอการค้าแห่ งประเทศไทย ในวันพุธที 21 มีนาคม
2561เวลา 13.00-18.00 น. ณ ห้องเทพราช 1 โรงแรมซันธาราเวลเนส รี สอร์ท อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา
กลุ่มผูป้ ระกอบรุ่ นใหม่ YEC หอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา มอบเงินสนับสนุ น 30,000 บาท โครงการ
สร้างฝายมีชีวิต ให้กบั นายสุวิทย์ คําดี ผูว้ ่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา ในวันที 22 มีนาคม 2561 เวลา 08.00 น. ณ
ห้องผูว้ ่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา ศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเท
หอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา ต้อนรับ สถานกงสุลใหญ่สาธารณรัฐอุซเบกิสถานประจําประเทศไทย นํา
โดยท่านกงสุ ลใหญ่ Mr.JamshidSafarov-Consul of the Republic of Uzbekistan และคุ ณภัทรา หุ ต ะแพทย์
เลขานุการ เข้าพบท่านประธานหอการค้าฯ และกรรมการ เพือร่ วมพัฒนาและส่งเสริ มการค้าการลงทุนระหว่างอุซ
เบกิสถานและประเทศไทย รวมถึงแลกเปลียนข้อมูลทางการค้าระหว่างประเทศ ในวันที 26 มีนาคม 2561 เวลา
09.00-11.00 น. ณ ห้องประชุมหอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา
3 เมษายน 2561 เวลา 11.00 น. นายมนัส ตันงาม รองประธาน ให้สัมภาษณ์ โครงการขับเคลือนความ
ร่ วมมือตามแผนงานระดับอนุ ภูมิภาค GMS และIMT-GT จัด โดย ผูแ้ ทนสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่ งชาติ ร่ ว มกับมูลนิ ธิสถาบัน วิจยั นโยบายเศรษฐกิ จการคลัง ณ ห้องประชุม สํานัก งาน
หอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา
4 เมษายน 2561 เวลา 16.00 น. หอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา ร่ วมกับองค์กร หน่วยงานต่างๆ จัดกิจกรรม
องค์ก รคิ ด ดี มีจิ ต อาสา ทําความสะอาดบริ เวณสถานที สงฆ์ว ดั บางปรง โชติ ก าราม ต.บางพระ อ.เมื อง จ.
ฉะเชิงเทรา
7 เมษายน 2561 เวลา 18.30 น.นายวัฒนา รัตนวงศ์ ประธานและคณะกรรมการหอการค้าฯ ร่ วมเป็ นเจ้าภาพงาน
สวดอภิธรรมศพ มารดานาอนุ กูล ตังคณานุ กูลชัย อดีตผูว้ ่าราชการจังหวัดฉะเชิ งเทรา ณ ศาลา 15 วัดพระศรี มหาธาตุ
กรุ งเทพฯ
10เมษายน 2561กลุ่มผูป้ ระกอบรุ่ นใหม่YEC หอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา มอบเงินสนับสนุ น 10,000 บาท
เพือสมทบทุนค่าอาหารแก่จิตอาสาโครงการสร้างฝายมีชีวิตให้กบั นายสุวิทย์ คําดี ผูว้ ่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา
และร่ วมสร้างฝายมีชีวิตณ ต.เนินน้อย อ.ท่าตะเกียบ จ.ฉะเชิงเทรา
11 เมษายน 2561 เวลา 14.30 น.นายวัฒนา รัตนวงศ์ ประธานร่ วมประชุมคณะกรรมการหอการค้าไทย
ครังที 1/2561 ณ ห้องประชุมสภา ชัน 15 อาคาร 24 มหาวิทยาลัย หอการค้าไทย กรุ งเทพฯ
11 เมษายน 2561 เวลา 14.30 น.นายวัฒนา รัตนวงศ์ ประธาน และคณะกรรมการหอการค้าจังหวัด
ฉะเชิงเทราสามัคคี เพือการศึกษา โดยนายสุ วิทย์ คําดี ผูว้ ่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็ นประธาน ณ โรงเรี ยนวัดสระ
จระเข้ ต.โดนไทย อ.โนนไทย จ.นครราชสีมา (หอการค้ารวบรวมเงินทําบุญประมาณ 500,000 บาท)

26 เมษายน 2561 เวลา 13.00 น.นายวัฒนา รัตนวงศ์ ประธาน ร่ วมประชุมใหญ่สามัญชิกประจําปี ครังที
51ณ ห้องนภาลับบอลรู ม โรงแรมดุสิตธานี กรุ งเทพฯ
กิจกรรมร่ วมกับภาครัฐ
21 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 07.30 น.นายชาลี เจริ ญสุข กรรมการกิตติมศักดินายณรงค์ศกั ดิ แก้วเมืองเพชร
ปฏิคม ร่ วมโครงการแลกเปลียนเรี ยนรู้สร้างเครื อข่ายความร่ วมมือ เพือการพัฒนาองค์การและการปฏิบตั ิราชการ
ประจําปี งบประมาณ พ.ศ.2561 (สภากาแฟ) ณ บุรีมายา รี สอร์ท รี สอร์ทแอนด์เรสเตอรองอ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา
22 กุมภาพัน ธ์ 2561 เวลา 09.00 น.นายชาลี เจริ ญสุ ข กรรมการกิ ต ติ มศัก ดิ ร่ ว มพิธีเปิ ดการสัมมนา
โครงการอุตสาหกรรมสีเขียวและการพัฒนาสถานประกอบการ สู่อุตสาหกรรมสี เขียว ปี 2561 ณ ห้องบุษราคัม
โรงแรมแกรนด์รอยัลพลาซ่า อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา
23 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 10.30 น. นางบุญมี ศรี สุข รองประธาน ร่ วมประชุมคณะกรรมการอาหารปลอดภัย
จังหวัดฉะเชิงเทรา ครังที 1/2561 ณ ห้องประชุมพุธโสธร สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.
ฉะเชิงเทรา
26 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.30น. นายจิตรกร เผด็จศึก รองประธาน ร่ วมประชุมคณะกรรมการบริ หาร
จัดการทํางานของแรงงานต่างด้าวในประเทศจังหวัดฉะเชิงเทรา ครังที 2/2561 ณ ห้องประชุมศุภกิจวิเลขานุ การ
ชัน 2 ศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา
26 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 10.00น. นายชาลี เจริ ญสุ ข กรรมการกิตติมศักดิ ร่ วมประชุมคณะกรรมการ
พัฒนาองค์การบริ หารส่วนตําบลเสม็ดใต้ และประชาคมระดับตําบล ครังที 1/ 2561 ณ ห้องประชุมเพือประชาชน
ต.เสม็ดใต้ อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา
28 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 08.30-12.00 น. นางวรนิตกตญาณ รองประธานร่ วมสัมมนาเพือรับฟังความเห็น (ร่ าง)
แผนการพัฒนาและส่งเสริ มการท่องเทียว ในพืนที ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก โครงการจัดทําแผนการพัฒนา
ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ ภาคตะวันออก พ.ศ.2560-2564 ณ ห้องเทพราช 3 โรงแรมซันธารา เวลเนส อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา
28 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 10.00 น.นายจิ ตรกร เผด็จศึก รองประธาน ร่ วมประชุ มหัวส่ วนราชการจังหวัด
ฉะเชิ งเทรา ครั งที 2/2561 ประจําเดื อนกุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้องประชุ มมรุ พงษ์ศิริ พฒ
ั น์ ชัน 4 ศาลากลางจังหวัด
ฉะเชิงเทรา
28 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 13.00 น. นายณรงค์ศกั ดิ แก้วเมืองเพชร ปฏิคม ร่ วมประชุมความมันคงและ
ความสงบเรี ยบร้อยจังหวัดฉะเชิงเทรา ครังที 2/2561 ณ ห้องประชุมมรุ พงษ์ศิริพฒั น์ ศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา
2 มีนาคม 2561 เวลา 10.00 น.นายวัฒนา รัตนวงศ์ ประธาน ร่ ว มประชุ มโครงการ สนับสนุ น การขับเคลือน
ยุทธศาสตร์ ก ารเสริ มสร้ างสุ ขภาวะและความปลอดภัยในการทํางานเพือคุ ณภาพชี วิต คนทํางานในพืนทีภาค
ตะวัน ออกแบบมีส่วนร่ ว ม(Healthy and Safety Thailand) ณ ห้องประชุ มสํานักงานสวัสดิ การและคุม้ ครอง
แรงงานจังหวัดฉะเชิงเทราชัน 1 อาคารศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทราสรุ ปผลการประชุ ม โครงการ “สนับสนุนการ
ขับเคลือนยุทธศาสตร์การสร้างเสริ มสุขภาพและความปลอดภัยในการทํางา เพือคุณภาพชีวิตคนทํางานในพืนที
ภาคตะวันออกแบบมีส่วนร่ วม” โดยมีวตั ถุประสงค์

1) สนับสนุ นการขับเคลือนยุทธศาสตร์ การพัฒนาคุ ณภาพชี วิตคนทํางานโดยการเสริ มสร้ างสุ ขภาวะและ

ความปลอดภัยในการทํางานกับยุทธศาสตร์อืนๆ
2) เพือพัฒนาผูน้ าํ รุ่ นใหม่ และสนับสนุ นให้เกิ ดภาคี เครื อข่ ายที เข้มแข็งของผูน้ าํ หลากหลายอาชี พจากภาค
ส่วนทัง ภาครัฐและสือสารมวลชน ผูน้ าํ ทังฝ่ ายนายจ้างและลูกจ้าง
3) สนับ สนุ น ให้มี การพัฒ นา และจัด การงานวิ จ ัย หรื อนวัต กรรมที สามารถตอบโจทย์ปัญ หาและความ
ต้องการเพือขับเคลือนยุทธศาสตร์โครงการ
โดยมี 3 หน่วยงานเป็ นภาคีโดยตรง ประกอบด้วย
1) กระทรวงแรงงาน
2) สํานักงานกองทุนสนับสนุ นการสร้างเสริ มสุ ขภาพ (สสส.)
3) สมาคมผูน้ าํ การเปลียนแปลงเพือพัฒนาแรงงาน
ระยะการดําเนิ นโครงการ 2 ปี (24 เดือน) ตังแต่วนั ที 1 ตุลาคม 2560-30 กันยายน 2562
โดยเลือกนิคมอุตสาหกรรมชลบุรี , ระยอง , ฉะเชิงเทรา จังหวัดละ 1 แห่ ง เป็ นพืนทีเป้ าหมายดําเนิ นงาน ดังนี 1.
นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร จังหวัดชลบุรี2.นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง3.นิมคมอุตสาหกรรมเวล
โกล์ จังหวัดฉะเชิงเทรา เป็ นโครงการนําร่ องเลียนแบบจากประเทศญีปุ่ น ชือ สถาบัน “อัลไซ โมเดิน” ซึงรอง
นายกรัฐมนตรี นายสมคิด จาตุศรี พิทกั ษ์ แนะนําให้มาใช้ประเทศไทย โดยมีการแต่งตังคณะกรรมการ 13 คน
ประกอบด้วย1.ผูว้ ่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา นายสุวิทย์ คําดี2.หัวหน้าส่วนราชการฝ่ ายแรงงาน 5 คน เช่น พัฒนา
ฝี มือแรงงาน , สวัสดิก ารและคุม้ ครองแรงงาน , แรงงานจังหวัด ประกันสังคมจังหวัด , จัด หางานจังหวัด 7.
ประธานหอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา นายวัฒนา รัตนวงศ์8.ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา นายร่ ม
ไทร ทิพยเสวต9.นิ คมอุตสาหกรรมเวลโกล์10.ชมรมความปลอดภัย11.ผูอ้ าํ นวยการโรงพยาบาลพุทธโสธร12.
ผูแ้ ทนจาก สนง.สสส.13.ผูช้ ่วยเลขานุการ (ผูแ้ ทน สมาคมผูน้ าํ การเปลียนแปลงเพือพัฒนาแรงงาน)และให้อาจารย์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็ นทีปรึ กษาโครงการ
2 มีนาคม 2561 เวลา 13.00 น. นายณรงค์ศกั ดิ แก้วเมืองเพชร ร่ วมประชุมการวางและจัดทําผังเมืองรวมชุมชนบาง
ปะกง และผังเมืองรวมชุ มชนสุ วินทวงศ์ จังหวัดฉะเชิ งเทรา ณ ห้องประชุ มมรุ พงษ์ศิริ พฒ
ั น์ ชัน 4 ศาลากลางจังหวัด
ฉะเชิงเทรา
2 มีนาคม 2561 เวลา 13.30 น.นายชาลี เจริ ญสุ ข กรรมการกิตติมศักดิ ร่ วมประชุมคณะกรรมการสถิติ
ระดับจังหวัด ณ ห้องประชุมมรุ พงษ์ศิริพฒั น์ ชัน 4 ศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา
2 มีนาคม 2561 เวลา 11.00 น.นายชาลี เจริ ญสุข กรรมการกิตติมศักดิ ร่ วมเป็ นเกียรติในงานรับมอบเก้าอี
สุขาพาสุข เพือมอบแก่คนพิการและผูส้ ูงอายุ ณ ห้องประชุมศาลาประชาคมเฉลิมพระเกียรติ ศาลากลางจังหวัด
ฉะเชิงเทรา
2 มีนาคม 2561 เวลา 08.00 น. นายชาลี เจริ ญสุข กรรมการกิตติมศักดิ ร่ วมพิธีถวายพระราชสักการะแด่
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร “พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย” ณ ศาลา
จัตุรมุข หน้าศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา อําเภอเมืองจังหวัดฉะเชิงเทรา

5 มีนาคม 2561 เวลา 13.00 น. นายวัฒนา รัตนวงศ์ ประธาน นายอาทร ผดุงเจริ ญ รองประธาน นาย
ณรงค์ศกั ดิ แก้วเมืองเพชร ปฏิคม ร่ วมประชุมคณะทีปรึ กษาผังเมืองสุ วินทวงศ์ จ.ฉะเชิงเทรา ณ ห้องประชุม มรุ
พงษ์ศิริพฒั น์ ชัน 4 ศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา
5 มีนาคม 2561 เวลา 16.00 น. นายวัฒนา รัตนวงศ์ ประธาน นายอาทร ผดุงเจริ ญ รองประธาน นาย
ณรงค์ศกั ดิ แก้วเมืองเพชร ปฏิคม ร่ วมประชุมหารื อความต้องการการลงทุนในพืนทีจังหวัดฉะเชิงเทรา เพือให้การ
ส่งเสริ มและพัฒนาอุตสาหกรรมนโยบายโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐพิเศษภาคตะวันออก ณ ห้องประชุม มรุ
พงษ์ศิริพฒั น์ ชัน 4 ศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา
7 มีนาคม 2561 เวลา 08.30-16.30 น. นายชาลี เจริ ญสุข กรรมการกิตติมศักดิ ร่ วมประชุมเชิงปฏิบตั ิการ
เครื อข่ า ยจังหวัด /ชมรมในสถานประกอบการ/ชุ ม ชน/สถานศึ ก ษาและผูท้ ี เกี ยวข้องตามโครงการ To BE
NUMBER ONE จังหวัดฉะเชิงเทรา ณ ห้องประชุมพุทธโสธร ชัน 2 อาคารใหม่ สํานักงานสาธารณสุ ขจังหวัด
ฉะเชิงเทรา
7 มีนาคม 2561 เวลา 10.00-12.00 น. นายจอมพงษ์ ชูทบั ทิม เลขาธิการ ร่ วมประชุมโครงการคัดเลือก
หมู่บา้ นดีเด่น (บ้านสวย เมืองสุ ข) ประจําปี 2561 ณ บ้านบางเสา หมู่ที 1 ต.บางพระ อ.เมือง และเวลา 13.3015.30 น. บ้านหลังสวน หมู่ที 2 ต.บางวัวอ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา
7 มีนาคม 2561 เวลา 13.30 น. นายมนัส ตันงาม รองประธาน ร่ วมรับฟังความต้องของหน่ วยงาน ใน
จังหวัดฉะเชิงเทราต่อการเป็ นเมืองอัจฉริ ยะ Smart City จึงขอเชิญท่านเข้าร่ วมฟังบรรยายและเสนอความต้องการ
ของหน่วยงานใน ณ ห้องประชุมมรุ พงษ์ศิริพฒั น์ ชัน 4 ศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา
7 มีน าคม 2561 เวลา 13.30 น. นายอาทร ช่วยณรงค์ นายจิตรกร เผด็จศึก รองประธาน ร่ วมประชุ ม
คณะกรรมการร่ วมภาครัฐและภาคเอกชน(กรอ.) จังหวัดฉะเชิงเทรา ครังที 1/2561 ณ ห้องประชุ มศูน ย์ข ้อมูล
อาเซียน ชัน 1 ศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา
8 มีนาคม 2561 เวลา 09.30 น.นายชาลี เจริ ญสุข กรรมการกิตติมศักดิ ร่ วมประชุมคณะกรรมการจัดรู ปทีดินเพือ
พัฒนาพืนที ส่ วนจังหวัดฉะเชิ งเทรา ครั งที 2/2561 ณ ห้องประชุ มศูนย์ข ้อมูลอาเซี ยน ชันที 1 ศาลากลางจังหวัด
ฉะเชิงเทรา
8 มีน าคม 2561 เวลา 09.00 น. นายสุ ภร ตัน เฮง กรรมการ ร่ วมประชุมเพือพิจารณา ร่ างแผนพัฒ นา
ท้องถิ นสีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ มเติม/เปลียนแปลง ฉบับที 2 ณ ห้องประชุมชัน 2 อาคารอเนกประสงค์องค์การ
บริ หารส่วนตําบลเกาะขนุนอ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา
8 มีนาคม 2561 เวลา 10.00-12.00 น. นายจอมพงษ์ ชูทบั ทิม เลขาธิการ ร่ วมประชุมโครงการคัดเลือก
หมู่บา้ นดีเด่น (บ้านสวย เมืองสุข) ประจําปี 2561 ณ บ้านบึงกระจับ หมู่ที 10 ต.หนองแหน อ.พนมสารคาม และ
เวลา 13.30-16.00 น.บ้านคลอง 19 หมู่ที 3 ตําบลโยธะกาอ.บางนําเปรี ยว จ.ฉะเชิงเทรา

8 มีนาคม 2561 เวลา 10.00 น.นายชาลี เจริ ญสุ ข กรรมการกิตติมศักดิ ร่ วมประชุมคณะกรรมการศูนย์
อํานวยการป้ องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดฉะเชิงเทราครังที 2/2561 ณ ห้องประชุมมรุ พงษ์ศิริพฒั น์ ชัน 4
ศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา
8 มีนาคม 2561 เวลา 14.45 -15.30 น. นายวัฒนา รัตนวงศ์ ประธานร่ วมบรรยายสัมมนา “ การปรับปรุ ง
โครงสร้างด้านสาธารณูปโภคเพือรองรับ EEC ” ณ ห้องเพทาย โรงแรมแกรนด์ พลาซ่า จังหวัดฉะเชิงเทรา นัน
8 มีน าคม 2561 เวลา 14.30 น. นายอาทร ช่ ว ยณรงค์ รองประธาน ประชุ มเพือหารื อแนวทางการ
ดําเนินงานโครงการขับเคลือนยุทธศาสตร์ รู้ รับ รุ ก ของจังหวัดฉะเชิงเทรา ประจําปี งบประมาณ พ.ศ.2560 ใน ณ
ห้องประชุมวิชิดสงคราม ชัน 4 ศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา
9 มีน าคม 2561 เวลา 08.00 - 14.00 น. นางขัน คํา ศรี ว รรณ รองประธาน นายบัณ ฑิ ต น้อยใจบุ ญ
ประชาสัมพันธ์ ร่ วมประชุมโครงการประชุมชีแจงและรับฟังความคิดเห็นของผูท้ ีเกียวข้องต่อร่ างพระราชบัญญัติ
แรงงามสัมพันธ์ พ.ศ. .... รุ่ นที 4 ในวันที 9 มีนาคม 2561 เวลา 08.00 - 14.00 น. ณ ห้องประชุมจอมพล ป.พิบูล
สงคราม ชัน 5 กระทรวงแรงงาน
9 มีนาคม 2561 เวลา 13.30 น. นายวัฒนา รัตนวงศ์ ประธาน ร่ วมประชุมคณะทํางานจัดระเบียบชุมชน
บริ เวณรอบวัดโสธรวรารามวรวิหาร ตําบลหน้าเมือง อําเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา ณ ห้องประชุม
ศูนย์ขอ้ มูลอาเซียน (AEC) ชันที 1 ศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา
12-13 มีนาคม 2561 เวลา 09.00 – 15.00 น. นายอาทร ช่วยณรงค์ รองประธาน ร่ วมประชุมเจรจาความ
ร่ วมมือและศึกษาดูงานด้านการค้าลงทุน ระหว่างจังหวัดฉะเชิงเทราละแขวงจําปาสักสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว ณ โรงแรมซันธารา เวลเนส รี สอร์ ท อําเภอเมือง จังหวัดฉะเชิ งเทรา ร่ วมการประชุมเจรจาความ
ร่ ว มมือและร่ ว มศึก ษาดูงานด้านการบริ หารจัด การนิ คมอุต สาหกรรมและแหล่งท่ องเที ยวสําคัญของจังหวัด
ฉะเชิงเทรา
13 มีนาคม 2561 เวลา 10.00 น. นายณัฎ กิ ตติ กูล กรรมการร่ วมประชุ มประชาคมเพือพิจารณา ร่ างแผนพัฒนา
ท้องถิ น4 ปี พ.ศ.2561-2564 (เพิ มเติมฉบับที 1) ประจําปี พ.ศ.2561 ณ ห้องประชุม องค์การบริ หารตําบลเกลือจ.ฉะเชิงเทรา
14 มีนาคม 2561 เวลา 07.30 น. นายชาลี เจริ ญสุข กรรมการกิตติมศักดิ ร่ วมประชุมโครงการแลกเปลียน
เรี ยนรู้สร้างเครื อข่ายความร่ วมมือเพือพัฒนาองค์และการปฏิบตั ิราชการประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2561 (สภา
กาแฟ) ณ ห้องประชุมศรี สุนทร สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา
14 มีน าคม 2561 เวลา 09.00 น. นายจอมพงษ์ ชูทบั ทิม เลขาธิ การ ร่ วมประชุมคณะกรรมการพัฒนา
เทศบาลเมืองฉะเชิงเทราร่ วมกับประชาคมเมืองฉะเชิงเทรา 14 มีนาคม 2561 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสภาฯ
ชัน5 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ สํานักงานเทศบาลฉะเชิงเทรา

14 มีนาคม 2561 เวลา 10.00 น. นางพวงทอง วรรณี เวชศิลป์ รองประธาน ร่ วมประชุมคณะกรรมการ
พัฒนาเทศบาลตําบลเกาะขนุนและประชาคมท้องถิ นระดับตําบล 14 มีนาคม 2561 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม
ชัน 2 เทศบาลตําบลเกาะขนุนจ.ฉะเชิงเทรา
14 มีน าคม 2561 เวลา 13.30 น. นายจิ ต รกร เผด็ จ ศึก รองประธาน ร่ ว มสังเกตการณ์ การประชุ ม
คณะกรรมการกลุ่มนําบางปะกง ณ ห้องประชุมศูนย์ขอ้ มูลอาเซียน ชัน 1 ศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทราเพือคลับ
เคลือนการดําเนินการของคณะกรรมการกลุ่มนําบางปะกงตามภารกิจทีได้รับมอบหมาย
15 มีน าคม 2561 เวลา 08.00 – 16.00 น. นายกิ ตติ ตรงไตรรัตน์ รองประธาน นายจอมพงษ์ ชูทบั ทิ ม
เลขาธิการร่ วมประชุมเชิงปฎิบตั ิการ “1 สหกรณ์การเกษตร 1 หอการค้า” ประจําปี งบประมาณพ.ศ.2561 ครังที 2
ในวันที 15 มีนาคม 2561 เวลา 08.00 – 16.00 น. ณ ห้องประชุมสหกรณ์ผเู้ ลียงไก่ไข่แปดริ ว จํากัด
15 มีนาคม 2561 เวลา 10.00 น. นายจิตรกร เผด็จศึก รองประธาน ร่ วมประชุมชีแจงการดําเนิ นโครงการตลาดประชา
รัฐ ครังที 6 ผ่านวีดีทศั น์ทางไกล (Video Conference) ณ ห้องประชุมมรุ พงษ์ศิริพฒั น์ ชัน4 ศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา
15 มีนาคม 2561 เวลา 09.00 – 12.00 น. นายมนัส ตันงาม รองประธานร่ วมประชุมกับส่ วนราชการและ
รัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงการคลัง ณ ห้องประชุมศูนย์ขอ้ มูลอาเซียน ชัน 1 ศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา
15 มีนาคม 2561 เวลา 13.30 น.นายชาลี เจริ ญสุ ข กรรมการกิตติมศักดิ ประชุมคณะกรรมการบริ หาร
จังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) จังหวัดฉะเชิงเทราครังที 2/2561 ในวันพฤหัสบดีที 15 มีนาคม 2561 เวลา 13.30
น. ณ ห้องประชุมมรุ พงษ์ศิริพฒั น์ ชัน4 ศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา
20 มีนาคม 2561 เวลา 13.30 น. นายจิตรกร เผด็จศึก รองประธาน ร่ วมประชุมคณะกรรมการและอนุ กรรมการศูนย์
อํานวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดฉะเชิงเทรา ครังที 1/2561 ณ ห้องประชุมมรุ พงษ์ศิริพฒั น์ ชัน4 ศาลากลางจังหวัด
ฉะเชิงเทรา
20 มีนาคม 2561 เวลา 09.30 น. นายจิตรกร เผด็จศึก รองประธาน ร่ วมประชุมคณะกรรมการประสาน
และขับเคลือนนโยบายสานพลังประชารั ฐประจําจังหวัดฉะเชิงเทรา ครังที 3/2561 ณ ห้องประชุมศูนย์ขอ้ มูล
อาเซียน ศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา (ชัน1)
22 มีนาคม 2561 เวลา 13.30 น.นายจิตรกร เผด็จศึก รองประธาน ร่ วมประชุมคณะกรรมการการบริ หาร
กองทุนพัฒนา เอสเอ็มอี ตามแนวประชารัฐประจําจังหวัดฉะเชิงเทรา ครังที 1/2561 ณ ห้องประชุมศูนย์ขอ้ มูล
อาเซียน ชัน 1 ศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา
23 มีนาคม 2561 เวลา 10.00 น. นายชาลี เจริ ญสุ ข กรรมการกิตติมศักดิ นายจิตรกร เผด็จศึก นางวรนิ
ตกตญาณ รองประธาน นายณรงค์ศกั ดิ แก้ว เมืองเพชร นายทะเบี ยนร่ วมประชุมหารื อแนวทางแก้ไขปั ญหา
อุบตั ิเหตุบริ เวณจุดกลับรถหน้าโรงเบียร์ ณ ห้องประชุมภาคลักษณ์ แขวงทางหลวงฉะเชิงเทรา

26 มีนาคม 2561 เวลา 09.00 น.นางอาภรณ์ วัชระ รองประธาน ร่ วมประชุมคณะอนุ กรรมการขับเคลือนสิ งประดิษฐ์
นวัตกรรมอาชีวศึกษาเข้าสู่ระบบอุตสาหกรรมและพาณิ ชยกรรมในภาคตะวันออก และพืนทีเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
(EEC) ณ ห้องประชุม 1 ชัน 2 อาคารสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ กรุ งเทพมหานคร
26 มีนาคม 2561 เวลา 13.00 น.นางวรนิตกตญาณ รองประธานร่ วมประชุมหารื อแลกเปลียนความคิดเห็น
ตลอดจนรับทราบปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบตั ิงานเพือหาแนวทางแก้ไขร่ วมกับคณะกรรมการการตรวจสอบ
ททท. ณ ณ ห้องประชุมชลธี 2 โรงแรมซันธารา เวลาเนส รี สอร์ทแอนด์โฮเทล
26 มีนาคม 2561 เวลา 14.00 น.นายณรงค์ศกั ดิ แก้วเมืองเพชร ปฏิคม ร่ วมประชุมคณะทํางานการผลิต
และพัฒนากําลังคนจังหวัดฉะเชิงเทรา ครังที 1/2561 ณ ห้องมหาชนก อาคารเรี ยนรวมและอาคารอํานวยการ ชัน 5
มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนคริ นทร์ อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา
27 มีนาคม 2561 เวลา 09.00 น.นายจิตรกร เผด็จศึก รองประธาน ร่ วมประชุมคณะกรรมการพิจารณา
แผนคณะกรรมการพิจารณาแผนงานประกอบกิจการฆ่าสัตว์ ประจําจังหวัดฉะเชิงเทรา และตรวจประเมิน เพือ
ประกอบการพิจารณาออกใบอนุญาตประกอบกิจการฆ่าสัตว์(กฆ๑.) ณ ห้องปศุสตั ว์จงั หวัดฉะเชิงเทรา
27 มีน าคม 2561 เวลา 09.15 น. นายชัยรั ต น์ โสธรนพบุ ต ร รองประธาน ร่ ว มพิธีเปิ ดการสัมมนา
โครงการพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมแปรรู ปอาหารเพือรองรับอุตสาหกรรมใหม่ ( NEW-S-CURE ) กลุ่มภาค
กลางตอนกลาง ประจําปี งบประมาณ พ.ศ.2561 ณ โรงแรมซัน ไรส์ ลากูน โอเทลแอนด์ก อล์ฟ อ.บางคล้า จ.
ฉะเชิงเทรา
27 มีนาคม 2561 เวลา 13.30 น. นายบัณฑิต น้อยใจบุญ ประชาสัมพันธ์ ร่ วมประชุมคณะอนุ กรรมการ
พัฒนาแรงงานประสานงานการฝึ กอาชีพจังหวัดฉะเชิงเทรา (กพร.ปจ.ฉช.) ครังที 1/2561 ณ ห้องประชุมสุ นทร
พิพิธ ชัน 3 ศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา
28 มีนาคม 2561 เวลา 09.00-14.30 น. นางขันคํา ศรี วรรณ รองประธาน ร่ วมประชุมเพือรับฟังความคิด เห็นและ
ทบทวนแผนยุทธศาสตร์ ด ้านแรงงานจังหวัดฉะเชิ งเทรา พ.ศ.2562-2564 ณ อาคารอาร์ เทอร์ ชัน 2 บุ รี มายารี สอร์ ท จ.
ฉะเชิงเทรา
28 มีนาคม 2561 เวลา 13.00-15.00 น.นางวรนิ ตกตญาณ รองประธาน นายอรรถวุฒิ แก้วละมูล รอง
ประธาน YEC ร่ วมประชุมหารื อการจัดงาน แปดริ ว ฟู๊ ดเฟส เทศกาลอาหารถิ น จังหวัดฉะเชิงเทรา ณ ห้องประชุม
ชลธี 1 โรงแรมซันธารา เวลาเนส รี สอร์ทแอนด์โฮเทล อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา
29 มีนาคม 2561 เวลา 09.00-12.00 น. นายณัฏฐ์ กิตติกูล กรรมการ ร่ วมประชุมกลุ่มย่อยครังที 1 โครงการวางและ
จัดทําผังเมืองชุมชนบ้านโพธิ ณ ทีว่าการอําเภอบ้านโพธิ และเวลา 13.30 น.นางสาวเกสรี สิ มะรัตนมงคล กรรมการ ร่ วม
ประชุมกลุ่มย่อยครังที 1 โครงการวางและจัดทําผังเมืองชุมชนบ้านโพธิ ณ ศาลากระจก วัดสามกอ อ.บ้านโพธิ จ.ฉะเชิงเทรา

29 มี น าคม 2561 เวลา 10.00 น. นายวัฒ นา รั ต นวงศ์ ประธาน ร่ ว มประชุ ม หัว หน้า ส่ ว นราชการ
ประจําเดือนมีนาคม 2561 และได้รับเกียรติบตั รเพือแสดงความขอบคุณในการสนับสนุนการสร้างฝายมีชีวิต จาก
นายสุวิทย์ คําดี ผูว้ ่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา ณ ห้องประชุมมรุ พงษ์ศิริพฒั น์ ชัน4 ศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา
29 มี น าคม 2561 เวลา 14.30 น. นายสมพงษ์ นํา ศรี เจริ ญสุ ข กรรมการกิ ต ติ มศัก ดิ ร่ วมประชุ ม
คณะกรรมการศูน ย์อาํ นวยการป้ องกัน และปราบปรามยาเสพติด จังหวัดฉะเชิงเทรา ครังที 3/2561 ณ ณ ห้อง
ประชุมมรุ พงษ์ศิริพฒั น์ ชัน4 ศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา
29 มีนาคม 2561 เวลา 13.00 น. นายวัฒนา รัตนวงศ์ ประธาน ร่ วมประชุมคณะกรรมการรักษาความ
มันคงและความสงบเรี ยบร้อยจังหวัดฉะเชิงเทรา ครังที 3/2561 ณ ห้องประชุมมรุ พงษ์ศิริพฒั น์ ชัน4 ศาลากลาง
จังหวัดฉะเชิงเทรา
30 มีนาคม 2561 เวลา 10.00 น. นายวัฒนา รัตนวงศ์ ประธานและคณะกรรมการหอการค้าฯ ร่ วมงาน
เสวนา ก้าวสู่ EEC จังหวัดฉะเชิงเทรา หัวข้อ ทิศทางอุตสาหกรรมกับความมันคงทางพลังงานไฟฟ้ า ณ ห้องราช
พฤกษ์ โรงแรมซันไรส์ ลากูน โดเทลแอนด์กอล์ฟ อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา
3 เมษายน 2561 เวลา 08.30 -16.30 น. นายชาลี เจริ ญสุข กรรมการกิตติมศักดิ ร่ วมประชุมการดําเนินแผน
ป้ องกันปรามปรามการทุจริ ตและประพฤติมิชอบในภาครัฐประจําปี งบประมาณ พ.ศ.2561 จังหวัดฉะเชิงเทรา ณ
โรงแรมแกรนด์รอยัล พลาซ่า อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา
3 เมษายน 2561 เวลา 08.30 น. นายสุ ภร ตันเฮง กรรมการ ร่ วมประชุมเพือระดมความคิดเห็ นของประชาชน และ
หน่ วยงานทีเกียวข้อง ครังที 1 ณ ห้องประชุมอาคารศูนย์ส่งเสริ มอาชีพ เทศบาลตําบลเกาะขนุ น อ.พนมสารคาม จังหวัด
ฉะเชิงเทรา
3 เมษายน 2561 เวลา 09.00-11.30 น.นายณรงค์ศกั ดิ แก้วเมืองเพชร ปฏิคม ร่ วมประชุมกลุ่มย่อยครังที 1
โครงการวางและจัดทําผังเมืองรวมชุมชนสุวินทวงศ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา ณ ห้องประชุมองค์การบริ หารส่ วนตําบล
คลองหลวงแพ่งอ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา
3 เมษายน 2561 เวลา 13.30-16.00 น.นางอาภรณ์ วัชระ รองประธาน นายณรงค์ศกั ดิ แก้วเมืองเพชร
ปฏิคม ร่ วมประชุมกลุ่มย่อยครังที 1 โครงการวางและจัดทําผังเมืองรวมชุมชนสุ วินทวงศ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา ณ
ห้องประชุมองค์การบริ หารส่วนตําบลนครเนืองเขตอ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา
3 เมษายน 2561 เวลา 13.30-16.30 น. นายวัฒ นา รั ต นวงศ์ ประธาน ร่ ว มประชุ มคณะอนุ ก รรมการ
พัฒนาการเกษตรและสหกรณ์จงั หวัดฉะเชิงเทรา ครังที 2/2561 ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ สํานักงานเกษตร
จังหวัดฉะเชิงเทรา
3 เมษายน 2561 เวลา 14.00 น.คณะกรรมการหอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา ร่ วมพีเปิ ดงานย้อนอดีต 248 ปี
พิธีอญั เชิญหลวงพ่อโสธร ขึ นจากแม่นาํ บางปะกง ณ บริ เวณพิธีเปิ ดงานท่านําวัดโสธรวรารามวรวิหาร โดย

หอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา ร่ วมออกบูธ ข้าวไข่เจียว จํานวน 6,000 ฟอง เวลาและกรรมการหอการค้าร่ วมรําถวาย
หลวงพ่อโสธร
3 เมษายน 2561 เวลา 17.00 น.นายชาลี เจริ ญสุข กรรมการกิตติมศักดินางบุญมี ศรี สุข รองประธาน ร่ วม
พิธีเปิ ดงานวัน มะม่ว งของดีเมือง แปดริ ว ครั งที 48 ปี 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนคริ น ทร์ อ.เมือง จ.
ฉะเชิงเทรา
4 เมษายน 2561 เวลา 14.30 น.นายอาทร ผดุงเจริ ญ รองประธาน ร่ วมประชุมคณะกรรมการร่ วมภาครัฐ
และภาคเอกชน (กรอ.จังหวัดฉะเชิงเทรา) ครังที 2/2561 ณ ห้องประชุมมรุ พงษ์ศิริพฒั น์ ชัน4 ศาลากลางจังหวัด
ฉะเชิงเทรา
4 เมษายน 2561 เวลา 13.30-16.00 น. นายอาทร ช่วยณรงค์ นางอาภรณ์ วัชระ รองประธาน นายณรงค์ศกั ดิ แก้ว
เมืองเพชร ปฏิคม นางสาวเกสรี สิ มะรัตนมงคล กรรมการ ร่ วมประชุมกลุ่มย่อยครังที 1 โครงการวางและจัดทําผังเมืองรวม
ชุมชนสุวินทวงศ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา ณ ห้องประชุมองค์การบริ หารส่วนตําบลนครเนืองเขตอ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา
4 เมษายน 2561 เวลา 09.00-11.30 น.นายวัฒนา รัตนวงศ์ ประธาน ร่ วมประชุมกลุ่มย่อยครังที 1 โครงการ
วางและจัดทําผังเมืองรวมชุมชนสุวินทวงศ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา ณ ห้องประชุมองค์การบริ หารส่ วนตําบลบางนํา
เปรี ยว

อ.นําเปรี ยว จ.ฉะเชิงเทรา
5 เมษายน 2561 เวลา 09.00-11.30 น.นายอาทร ผดุงเจริ ญ นายกิตติ ตรงไตรรัตน์ รองประธาน นายจอม

พงษ์ ชูทบั ทิม เลขาธิการ ร่ วมประชุมกลุ่มย่อยครังที 1 โครงการวางและจัดทําผังเมืองรวมชุมชนสุ วินทวงศ์
จังหวัดฉะเชิงเทรา ณ ห้องประชุมเทศบาล องค์การบริ หารส่วนตําบลเทพราช (อาคารอเนกประสงค์)อ.บ้านโพธิ
จ.ฉะเชิงเทรา
5 เมษายน 2561 เวลา 13.30-16.00 น.นายประโยชน์ โสรัจ กิจ รองประธาน นายจอมพงษ์ ชูทบั ทิ ม
เลขาธิการ ร่ วมประชุมกลุ่มย่อยครังที 1 โครงการวางและจัดทําผังเมืองรวมชุมชนสุวินทวงศ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา ณ
ห้องประชุมองค์การบริ หารส่วนตําบลบางกรู ดอ.บ้านโพธิ จ.ฉะเชิงเทรา
9 เมษายน 2561 เวลา 13.30 น.นายจอมพงษ์ ชูทบั ทิม เลขาธิการ ร่ วมโครงการขับเคลือนยุทธศาตร์ รู้รับ
รุ ก ของจังหวัดฉะเชิงเทรา ปี งบประมาณ พ.ศ.2560 ณ ณ ห้องประชุมมรุ พงษ์ศิริพฒั น์ ชัน4 ศาลากลางจังหวัด
ฉะเชิงเทรา
10 เมษายน 2561 เวลา 13.30 น.นายสมพงษ์ นําศรี เจริ ญสุ ข กรรมการกิ ต ติ ม ศัก ดิ ร่ วมประชุ ม
คณะกรรมการควบคุมการเรี ยไร่ จงั หวัดฉะเชิงเทรา ณ ห้องประชุมศุภกิจวิเลขากร ศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา
10 เมษายน 2561 เวลา 08.30 น.นายจอมพงษ์ ชูทบั ทิม เลขาธิการ ร่ วมพิธีเปิ ดศูนย์ปฏิบตั ิการป้ องกัน
และลดอุบตั ิเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2561 ณ ศาลาจัตุรมุข หน้าศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา

11 เมษายน 2561 เวลา 09.00-11.00 น. นายวัฒ นา รัต นวงศ์ ประธาน และคณะกรรมการหอการค้า
จังหวัด ฉะเชิ งเทรา ร่ ว มพิธีสรงนําพระและรดนําขอพรผูใ้ หญ่ เนื องในวันสงกรานต์ ประจําปี 2561 ณ ศาลา
อัญเชิญหลวงพ่อโสธรขึนจากแม่นาํ บางปะกง วัดโสธรวรารามวรวิหาร อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา
17 เมษายน 2561 เวลา 15.00 น.นายจอมพงษ์ ชูทบั ทิม เลขาธิการ ร่ วมเป็ นเกียรติพิธีแถลงข่าว มหกรรม
มะม่วงและของดีเบญจบูรพา ณ โรงแรมแกรนด์รอยัล พลาซ่า อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา
18 เมษายน 2561 เวลา 07.30 น.นายชาลี เจริ ญสุ ข กรรมการกิตติมศักดินายณรงค์ศกั ดิ แก้วเมืองเพชร ปฏิคม ร่ วม
ประชุ มโครงการแลกเลียนเรี ยนรู้ สร้ างเครื อข่ ายความร่ วมมือเพือการพัฒนาองค์กรและการปฏิ บัติ ราชการ ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 (สภากาแฟ) ณ ห้องโชคอนันต์ ชัน 2 อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนคริ นทร์
19 เมษายน 2561 เวลา 09.30 น.นายชัยรัตน์ โสธรนพบุตร รองประธาน ร่ วมโครงการขับเคลือนยุทธศาสตร์ รู้รับรุ ก
ของจังหวัดฉะเชิงเทรา ปี งบประมาณ พ.ศ.2560 ณ ห้องประชุมมรุ พงษ์ศิริพฒั น์ ชัน 4 ศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา
19 เมษายน 2561 เวลา 10.30 น.นายจอมพงษ์ ชูทบั ทิม เลขาธิการ ร่ วมประชุมเตรี ยมความพร้อมการจัด
กิจกรรม (รับ) โครงการขับเคลือนยุทธศาสตร์ รู้รับรุ ก ของจังหวัดฉะเชิงเทรา ปี งบประมาณ พ.ศ.2560 ณ ห้อง
ประชุมมรุ พงษ์ศิริพฒั น์ ชัน 4 ศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา
20 เมษายน 2561 เวลา 17.00 น.นายจอมพงษ์ ชูทบั ทิม เลขาธิการ ร่ วมเป็ นเกียรติพิธีพิธีเปิ ดงาน มหกรรม
มะม่วงและของดีเบญจบูรพา ณ โรงเรี ยนวัดโสธรวรารามวรวิหาร อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา
23 เมษายน 2561 เวลา 09.30 น. นายจิตรกร เผด็จศึก รองประธาน ร่ วมประชุมรับฟังความเห็นผูม้ ีส่วน
ได้ส่วนเกียวข้องในการก่อสร้างสถานี ตรวจสอบนําหนักยานพาหนะ ถนนสาย ฉช.3001 ณ 2561 ณ ห้องประชุม
สุนทรพิพิธ ศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา
23 เมษายน 2561 เวลา 13.00-16.00 น. นายมนัส ตันงาม รองประธาน ร่ วมสัมมนา EECEmpowering
Eco-Connectivity ณ ห้องกมลทิพย์ โรงแรมเดอะสุโกศล ถ.ศรี อยุธยา เขตราชเทวี กรุ งเทพฯ
25 เมษายน 2561 เวลา 15.00 น. นายจิตรกร เผด็จศึก รองประธาน ร่ วมประชุมหารื อแนวทางการบริ หาร
จัดการทรัพยากรนําลุ่มนําบางปะกง จากการดําเนิ นการตามมติทีประชุมคณะกรรมการลุ่มนําบางปะกง ครังที
1/2561 ณ ณ ห้องประชุมศูนย์ขอ้ มูลอาเซียน ชัน 1 ศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา
26 เมษายน 2561 เวลา 09.30 น. นายจิตรกร เผด็จศึก รองประธาน ร่ วมประชุมคณะกรรมการประสาน
และขับเคลือนนโยบายสานพลังงานประชารัฐ ประจําจังหวัดฉะเชิงเทรา (คสป.) ครังที 4/2561 ณ ห้องประชุม
สุนทรพิพิธ ศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา
26 เมษายน 2561 เวลา 13.30 น. นายชาลี เจริ ญสุ ข กรรมการกิต ติมศัก ดิ ร่ วมประชุมคณะกรรมการ
กําหนดราคาทรัพย์จงั หวัดฉะเชิงเทรา ณ สํานักงานบังคับคดีจงั หวัดฉะเชิงเทรา
- กิจกรรมอืนๆ

22 กุมภาพันธ์ เวลา 13.30.00-20.00 น.2561 นายชาลี เจริ ญสุข กรรมการกิตติมศักดิ ร่ วมประชุมใหญ่
สามัญ ประจํา ปี 2561 และเลือกตังคณะกรรมการการบริ หารสภาอุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา ณ ห้องทับทิม
โรงแรมแกรนด์ร อยัล พลาซ่ า อ.เมือง จ.ฉะเชิ งเทรา ในช่ ว งเวลา 14.30-16.00 น. จัด การบรรยาย เรื องการ
เตรี ยมการด้านทรัพยากรมนุษย์ กับการเข้ามาของ EEC โดย ศ.ดร.พัฒนาศักดิ มงคลวัฒน์ (รองคณบดีคณะเทคโล
ยีสารสนเทศและสือสาร (ICT) มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา ) ให้เกียรติเป็ นวิทยากร
4 มีนาคม 2561 โครงการปั นจักรยาน ทัวร์ ออฟ ฉะเชิงเทรา ครังที 2/2561 แปดริ วปั นชิวๆ ลิ วตามลม ชม
ตลาดนํา เพื อเป็ นการส่ งเสริ มสุ ข ภาพด้ว ยการปั นจัก รยานรวมทังยังเป็ นการส่ งเสริ มการท่ องเที ยวจังหวัด
ฉะเชิงเทราของมูลนิธิสือมวลชนฉะเชิงเทรา
7 มีนาคม 2561 เวลา 17.49 น. คณะกรรมการหอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา ร่ วมเป็ นเกียรติพิธีเปิ ดงาน
“มหกรรมขนมหวาน อาหารอร่ อยและของดีเมืองแปดริ ว” ณ เวทีกลางมหาวิทยาลัยราชภัฎราชนคริ นทร์ จังหวัด
ฉะเชิงเทรา
24 มีนาคม 2561เวลา18.00 น.คณะกรรมการหอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทราร่ วมงานพบปะสังสรรค์วนั รักเบญจมฯ
ครังที
1/2561 ของสมาคมผูป้ กครองและครู เบญจมราชรังสฤษฎิ ณ โรงเรี ยนเบญจมราชรังสฤษฏิ อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา
24 มีนาคม 2561 เวลา 18.00 น. คณะกรรมการหอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทราร่ วมพิธีเปิ ดสตาร์ บคั ส์ สาขา
เอฟเอ็น เอ๊าท์เลท จังหวัดฉะเชิงเทรา ณ เอฟเอ็น เอ๊าท์เลท สาขาฉะเชิงเทรา ถ.สิ ริโสธร ต.ลาดขวาง อ.บ้านโพธิ
จังหวัดฉะเชิงเทรา
5 เมษายน 2561 เวลา 11.00 น. นายชาลี เจริ ญสุข กรรมการกิตติมศักดิ ร่ วมงานเทศกาลข้าวแช่ชาววัง ครัง
ที 15 ประจําปี 2561 ณ โรงแรมแกรนด์รอยัล พลาซ่า อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา
26 เมษายน 2561 เวลา 16.00-18.00 น.นายชาลี เจริ ญสุข กรรมการกิตติมศักดิ ร่ วมประชุมคณะกรรมการ
บริ หารสภาอุต สาหกรรมจังหวัด ฉะเชิ งเทรา 2561 ณ ห้องไพลิน โรงแรมแกรนด์ร อยัล พลาซ่ า อ.เมือง จ.
ฉะเชิงเทรา

มติทีประชุม รับทราบ
วาระที 2 เรืองรับรองรายงานการประชุ มคณะกรรมการบริหารหอการค้ าจังหวัดฉะเชิงเทรา ครังที
1/2561
มติทีประชุม รับรอง
วาระที 3 เรืองสื บเนืองจากการประชุมครังทีแล้ ว
3.1 การจัดทําเสื อสั ญลักษณ์ ของหอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา

นายจอมพงษ์ ชูทบั ทิม (เลขาธิการ) กล่าวว่าในทีประชุมมอบหมายคุณวรนิตกตญาณคุณขันคํา ศรี วรรณ
คุณอาภรณ์ วัชระ รองประธานหอการค้าฯ ผูร้ ับผิดชอบดําเนินการ
นางอาภรณ์ วัชระ (รองประธาน) กล่าวว่าได้เข้าไปทีบ้านอ่างเตย อําเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา
ไปเลือกสีและลายผ้ามาแล้ว และได้สงทอผ้
ั
าไว้แล้ว 50 ผืน จะได้ผา้ ประมาณเดือนมีนาคม 2561
นายจิตรกร เผด็จศึก (รองประธาน) กล่าวว่า อยากเสนอในทีประชุมว่าค่าผ้าตัดเสือราคาเท่าไหร่ อยากให้
บวกเพิ มไปเพือเอาส่วนต่างเข้าหอกาค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา เพือเป็ นรายได้เข้าหอการค้าฯ
นายณรงค์ศกั ดิ แก้วเมืองเพชร (ปฏิคม) กล่าวว่าเสนอให้มีเสือยืดโปโลของหอการค้าไว้ สักตัวหนึ ง เวลา
ไปประชุมต่างๆ หรื อไปงานทีไม่เป็ นทางการ ถ้าไปงานทีเป็ นทางการ ค่อยใส่เสือผ้าไทย
นายวสันต์ ศิรินภารัตน์ (รองประธาน) กล่าวว่า เสนอว่า เสือหอการค้าน่าจะมีแค่ตวั เดียวทีเป็ นเอกลักษณ์
ของหอการค้าเลย มีหลายตัวจะสับสน เวลาใส่ไปงาน
นายมนัส ตันงาม (รองประธาน) กล่าวว่าเสื อหอการค้า น่ าจะมี 3 ตัว 1.เสื อสู ทหอการค้าที มีโลโก้
หอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา 2.เสือผ้าไทย ซึงเป็ นสัญลักษณ์ของจังหวัด 3.เสือยืดโปโลมีโลโก้หอการค้าทีกระเป๋ า
เสือแต่ละตัวใส่วาระต่างกัน เช่น เสือยืดโปโลใส่งานกิจกรรมต่างๆ ทีไม่เป็ นทางการ เสื อผ้าไทย ใส่ ออกงานของ
จังหวัดฉะเชิงเทรา งานหอการค้าจังหวัด หรื อหอการค้าทัวประเทศ เพือเป็ นการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ผา้ ประจํา
จังหวัด และ บ่งบอกถึงความเข้มแข็ง พร้อมเพียงขององค์กรหอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทราอีกด้วย ส่ วนเสื อสูทไว้
เป็ นทางการ ระดับออกงานสากล หรื องานทัวๆไป เสื อโปโลทีผ่านมาก็มีหลายตัว แต่กรรมการใหม่ ๆ ยังไม่มี
เห็นควรทีจะต้องจัดทํา ให้เลขาเป็ นผูด้ าํ เนิ นการ ส่ วนเสื อสูท ปกติกรรมการเก่าๆจะมีอยู่แล้ว กรรมการใหม่ ก็
ชือโลโก้หอการค้าทีเสียบกระเป๋ าไปเสียบสูททีมีอยูแ่ ล้ว สังซือได้ทีสํานักงานหอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา
ดร.บุญทอง เตียรประเสริ ฐ (ประธานทีปรึ กษากิตติมศักดิ) กล่าวว่า อยากถามว่าเสือทีจะตัดกันเป็ นผ้าทีสัง
มาจากอ่างเตย ถ้าหมด 50 ผืน นีและสามารถสั งทอเหมือนเดิมได้หรื อไม่ ถ้ากรรมการใหม่ๆ เข้ามา สั งเพิ ม จะมี
หรื อเปล่า และอยากเสนอ การทําเสือโปโลหอการค้า ให้แค่มีปักโลโก้ทีกระเป๋ า ก็พอแล้ว ไม่ตอ้ งมี ข้างหลัง ให้
มากมาย ดูไม่ดี

มติทีประชุม เห็นชอบ ให้ จดั ทําเสื อยืดโปโลของหอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทราให้ เลขาธิการ
เป็ นคนดําเนินการ
3.2 การจัดประชุมใหญ่ สามัญสมาชิก ประจําปี 2561
นายจอมพงษ์ ชูทบั ทิม (เลขาธิการ) กล่าวว่ากําหนดจัดภายในเดือนมีนาคม 2561ได้กาํ หนดจัดประชุม
ใหญ่สามัญสมาชิก ประจําปี 2561 ในวันที 21 มีนาคม 2561 ณ ห้องเทพราช 1 โรงแรมซันธาราเวลเนส รี สอร์ท อ.
เมือง จ.ฉะเชิงเทราวิทยากรบรรยายพิเศษ ทีประสานไป คือ ผศ.ดร.ชัชชาติ สิ ทธิพนั ธุ์ ประธานเจ้าหน้าทีบริ หาร
และกรรมการผูจ้ ดั การ บริ ษทั ควอลิตีเฮ้าส์ จํากัด (มหาชน)เนืองจากท่านเพิ งไปบรรยายทีฉะเชิงเทราเกียวกับ EEC
เมือเดือนพฤศจิกายนทีผ่านมา เกรงว่าผูฟ้ ังจะได้รับข้อมูลเหมือนครังก่อน จึงขออนุ ญาตไม่รับเป็ นวิทยากร และ
ท่านมีภารกิจเกียวกับงานประจําทีท่านบริ หารอยูค่ ่อนข้างมาก

นายณรงค์ศกั ดิ แก้วเมืองเพชร (ปฏิคม) กล่าวว่า ขอเสนอคุณอิสระ บุญยัง นายกกิตติมศักดิสมาคมธุรกิจ
บ้านจัด สรร ทีปรึ กษาคณะกรรมการพัฒ นาธุร กิจอสังหาริ มทรัพย์ ของสภาหอการค้าแห่ งประเทศไทย ให้มา
บรรยายพิเศษ หัวข้อ “ทิศทางและการเปลียนแปลงโครงสร้างอสังหาริ มทรัพย์ เพือเตรี ยมรับกับการพัฒนาระเบียง
เศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกEEC และพระราชบัญญัติภาษีทีดินและสิ งปลูกสร้างทีมีผลต่อกระทบต่อภาคการค้า
การลงทุน’’
นายมนัส ตันงาม (รองประธาน) กล่าวว่าอยากเสนอให้นายสุวิทย์ คําดี ผูว้ ่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา มา
ปาฐกถา มุมมองต่อการพัฒนาเมืองฉะเชิงเทรา เพือรองรับ EEC ของภาครัฐและเอกชน เพราะท่านผูว้ ่าราชการ
จังหวัดฉะเชิงเทราทีมีเป้ าหมายและนโยบาย อยากให้จงั หวัดฉะเชิงเทรา เป็ นเมือง Smart City ว่า ต้องดูแลคน 2
ระดับ คือคนจนกับคนรวย เพราะมนุ ษย์มีศกั ดิศรี เท่าเทียมกัน ความเป็ นเมืองในความหมายทีเป็ นSmart City
หรื อเป็ น EEC ผลประโยชน์ตอ้ งเกิดขึนกับทุกระดับ

มติทีประชุม เห็นชอบ
3.3 โครงการ “บริจาคโลหิต 60 พรรษา หอการค้ารวมใจ ถวายเป็ นพระราชกุศล”
ร่ วมกับ บริษัท เรืองวาแสตนดาร์ ดอินดัสตรี จํากัด
นายจอมพงษ์ ชูทบั ทิ ม (เลขาธิการ) กล่าวว่าหอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา และผูป้ ระกอบการรุ่ นใหม่
(YEC) ร่ วมกับ กาชาดจังหวัดฉะเชิงเทรา และบริ ษทั เรื องวาแสตนดาร์ดอินดัสตรี จํากัด จัดโครงการบริ จาคโลหิ ต
60 พรรษา หอการค้าร่ วมใจ ถวายเป็ นพระราชกุศล เพือเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุ ดาฯ
สยามบรมราชกุมารี เมือวัน ที 22 กุมภาพันธ์ 2561 ณ บริ ษทั เรื องวาสตนดาร์ ด อินดัสตรี จํากัด ขอเชิ ญชวน
กรรมการและสมาชิกหอการค้าร่ วมบริ จาคโลหิตตามวันเวลาทีกําหนดข้างต้น

มติทีประชุม รับทราบ
วาระที 4 เรืองเพือพิจารณา
4.1 การเข้ าร่ วมโครงการวิจยั และพัฒนานวตกรรมสู่ ผลิตภัณฑ์ SME ไทย กับ สวธช
นายจอมพงษ์ ชูทบั ทิม (เลขาธิการ) กล่าวว่าหอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา จะเข้าร่ วมโครงการวิจยั และพัฒนานวตก
รรมสู่ผลิตภัณฑ์ SME ไทย เพือเชือมโยงสู่การพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวตกรรมด้วยกลไกการถ่ายทอด
เทคโนโลยีทีเหมาะสม กับ Innovation and Technology Assistance Program (ITAP) ซึงเป็ นหน่ วยงานภายใต้สาํ นักงานพัฒนา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช) ทีมีหน้าทีช่วยเหลือ SME ไทยอย่างรอบด้าน เพือเชือมโยงภาคอุตสาหกรรมสู่
การพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ด้วยกลไกการถ่ายทอดเทคโนโลยีทีเหมาะสม โดยทีประชุมให้นาํ
แจ้งกรรมการและสมาชิกรวมถึงผูป้ ระกอบการทีสนใจเข้าร่ วมโครงการ โดยรู ปแบบการให้บริ การ
1.วินิจฉัยปัญหาทางเทคนิคและแนวทางการพัฒนาเทคโนโลยีโดยผูเ้ ชียวชาญ (ไม่มีค่าใช้จ่าย)2.ออกแบบ
โครงการเพือให้คาํ ปรึ กษาทางเทคโนโลยีตามความต้องการของผูป้ ระกอบการภาคเอกชน
*สรรหาผูเ้ ชียวชาญทีตรงกับปัญหาและความต้องการ
*บริ หารจัดการโครงการและประเมินผลการดําเนินโครงการ

*สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการสูงสุด 50% ของงบประมาณโครงการ แต่ไม่เกิน 400,000 บาท
3.บริ การอืนๆ
*การจัดฝึ กอบรมและสัมมนาวิชาการ
*การเสาะหาเทคโนโลยีจากต่างประเทศ
*บริ การจับคู่และเจรจาธุรกิจ
*เชือมโยงสู่หน่วยงานสนับสนุนอืนๆ
หากมีสมาชิกทีสนใจสมัค รเข้าร่ วมโครงการ แจ้งได้ทีหอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา เพือรวบรวมและ
ประสาน
การเข้าร่ วมโครงการต่อไป

มติทีประชุม รับทราบ
4.2 การสนั บสนุ นส่ วนราชการในการพั ฒ นาพื นที หน้ าวั ด หลวงพ่ อโสธรเพื อ
สาธารณประโยชน์
นายจิตรกร เผด็จศึก (รองประธาน) กล่าวว่าพระอุโบสถหลวงพ่อโสธรวรารามวรวิหาร เป็ นสถานที
ศักดิสิทธิคู่บา้ นคู่เมืองของจังหวัดฉะเชิงเทราและเป็ นสถานทีเคารพนับถือของพีน้องประชาชนทัวไป ตลอดจน
ชาวต่างชาติทีมาท่องเทียวและกราบไหว้องค์หลวงพ่อพุทธโสธรเป็ นจํานวนมาก ซึงหลายปี ทีผ่านมา พบปั ญหา
ต่างๆ มากมาย แต่ยงั ไม่ได้รับการแก้ไขอย่างเป็ นรู ปธรรม เช่น ไม่มีพืนทีรองรับประชาชนที มากราบไหว้และ
สัก การะหลวงพ่อพุทธโสธร ส่ งผลให้ผทู้ ี มากราบไหว้ไม่ได้รั บความสะดวกเท่าที ควร อีกทังบริ เวณรอบวัด
ด้านหน้าพระอุโบสถ มีการปลูกสร้างอาคารซึงมีสภาพเก่าชํารุ ดทรุ ดโทรม สกปรก และไม่มีความเป็ นระเบียบ
เรี ยบร้อย ส่งผลไม่ดีต่อภาพลักษณ์ของจังหวัดฉะเชิงเทรา ดังนันหอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา ในฐานะภาคเอกชน
ทีมีหน้าทีในการส่งเสริ มการค้า พัฒนาเศรษฐกิจในด้านต่างๆ ทังด้านการค้า การลงทุน และการท่องเทียว เห็นควร
ให้จงั หวัดฉะเชิงเทรา และหน่ วยงานทีเกียวข้องปรับปรุ งภูมิทศั น์บริ เวณโดยรอบพระอุโบสถวัดโสธรวราราม
วรวิหาร อย่างยังยืนและถาวร โดยเฉพาะด้านหน้าพระอุโบสถทีมีการปลูกสร้างอาคารทีอยู่อาศัยของชุมชน ทังนี
เพือให้เกิ ด ความสะดวก เป็ นระเบี ยบเรี ยบร้ อย และเกิด ความปลอดภัยแก่พีน้องประชาชน รวมถึงมีพืนที ที
สามารถรองรับประชาชนทีมากราบไหว้หลวงพ่อพุทธโสธรเป็ นจํานวนมากได้ นอกจากนียังเป็ นการส่งเสริ มด้าน
การท่องเทียวของจังหวัดฉะเชิงเทราให้มีรายได้เข้าจังหวัดมากยิ งขึ น อีกทังเป็ นการสร้างภาพลักษณ์ทีดีให้แก่
จังหวัดฉะเชิงเทรา ต่อไป ทางผูว้ ่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา และทางเจ้าอาวาสก็เห็นด้ว ยในการพัฒนาพัฒนา
พืนทีหน้าวัดหลวงพ่อโสธร อยากเสนอในทีประชุม จัดตัง บริ ษทั ฉะเชิงเทรา พัฒนาเมือง จํากัด จัดตังขึ นมา
พัฒนาเมืองฉะเชิ งเทรา การจัด ตังบริ ษทั ต้องมีการระดมทุน ลงหุ ้น กัน และจดทะเบี ยนบริ ษ ัทถูก ต้อง และมา
บริ หารจัดการเองให้คนเช่าพืนทีมาขายของสินค้า OTOP สิ นค้าเกษตรปลอดภัยสูง ของดีของจังหวัด และรับให้
เช่าพืนทีจัดงานต่างๆ
นายวัฒนา รัตนวงศ์ (ประธาน) กล่าวว่าการพัฒนาพืนทีหน้าวัดหลวงพ่อโสธรเพือสาธารณประโยชน์
ในความคิดเห็น น่าจะเป็ นเรื องทียาก จะเอางบประมาณทีไหนมา และการทีจะให้ชาวบ้านทีอยูใ่ นพืนนีบริ เวณนัน

ออกจากพืนที ประมาณ 40 กว่าหลังคาเรื อนเป็ นสิ งทียากมาก และต้องใช้เวลาในการดําเนิ นการเพือให้ประชาชน
ออกจากพืนที งบประมาณในการรื อถอนมหาศาล และการทีจะตังบริ ษทั ฉะเชิงเทรา พัฒนาเมือง จํากัด ก็เป็ นเรื อง
ทียาก เช่น บริ ษทั ประชารัฐรักสามัคคี จํากัด ทีจัดตังขึนมาโดยการ ระดมทุน ระดมหุ ้นจากกรรมการหอการค้า
และภาคส่วนต่างๆ ขณะนีก็ยงั ไม่มีความคืบหน้าเลย
ดร.บุญทอง เตียรประเสริ ฐ (ประธานทีปรึ กษา) กล่าวว่าแนะนําทีตรงนีเป็ นของราชพัสดุ ไม่ใช่ทีของวัด
เราต้องทําสัญญาเช่าให้ได้ก่อน และถึงจัดตังบริ ษทั ได้ การจัดตังบริ ษทั ฉะเชิงเทรา พัฒนาเมือง จํากัด คนทีมา
ระดมทุน หรื อลงหุน้ ต้องได้รับผลประโยชน์กบั การทีนําเงินมาลงทุนด้วย
นายมนัส ตันงาม (รองประธาน) กล่าวว่าเห็นด้วยกับการสนับสนุ นส่ วนราชการในการพัฒนาพืนทีหน้า
วัดหลวงพ่อโสธรเพือสาธารณประโยชน์ เสนอว่า เราต้องจัดตังบริ ษทั พัฒนาเมืองฉะเชิงเทรา จํากัด ขึนมาก่อน
โดยทีไม่เกียวข้องกับองค์กรหอการค้า เพียงแต่คนในองค์กรหอการค้า หรื อนักธุรกิจในจังหวัดฉะเชิงเทรา ร่ วมตัว
กัน โดยการระดมทุน ลงหุน้ กันในการจัดตังบริ ษทั ขึนมา

มติทีประชุม รับหลักการ
วาระที 5 เรื องข้ อเสนอแนะประเด็นปั ญหาต่ างๆ เข้ าสู่ การประชุ ม กรอ.จ.ฉช/หอการค้ ากลุ่ มเบญจบู รพา
สุ วรรณภูมิ
นายจอมพงษ์ ชูทบั ทิม (เลขาธิการ) กล่าวว่ากําหนดจัดประชุมหอการค้ากลุ่มเบญจบูรพาสุวรรณภูมิ
ครั งที 2/2561 ในเดื อนเมษายน 2561 วัน เวลา และสถานที ยังไม่ทราบ และกําหนดการประชุ ม กรอ.จังหวัด
ฉะเชิงเทรา วันที 8 มีนาคม 2561 กรรมการท่านใดมีเรื องนําเสนอชอบให้นาํ เสนอได้

มติทีประชุม รับทราบ
วาระที 6 เรืองระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC)
นายจอมพงษ์ ชูทบั ทิม (เลขาธิก าร) กล่าวว่ากําหนดการประชุมคณะรั ฐมนตรี อย่างเป็ นทางการนอก
สถานทีและลงพืนทีตรวจราชการของนายกรัฐมนตรี และประชุมร่ วมการพัฒนาเศรษฐกิจพืนทีภาคตะวันออก ใน
ระหว่างวันจันทร์ ที 5 และอังคารที 6 กุมภาพันธ์ 2561 ในส่ วนของหอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา มีการนําเสนอ
ประเด็นดังนี
ประเด็นหัวข้ อ 1 พัฒนาพืนทีระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ให้ เป็ นเขตเศรษฐกิจทีดีและ
ทันสมัยทีสุ ดในภูมภิ าคอาเซียน
1.1 เร่ งรัดโครงการก่อสร้างทางแนวใหม่ สาย ทางเลียงเมืองฉะเชิงเทรา
1.2เร่ งรัดโครงการด้านคมนาคมเพือรองรับการพัฒนาพืนทีระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC)
ประเด็นหัวข้ อ 2 พัฒนาภาคตะวันออกให้ เป็ นแหล่งผลิตอาหารทีมีคุณภาพและได้ มาตรฐานสากล
2.1โครงการจัดสร้างศูนย์รวมและกระจายสินค้าให้เป็ นแหล่งผลิตอาหารทีมีคุณภาพ
และได้มาตรฐานสากล
ประเด็นหัวข้ อ 3 ปรับปรุ งมาตรฐานสินค้าและธุรกิจบริการด้ านการท่ องเทียว
3.1 โครงการใช้พืนทีของรัฐให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการพัฒนาด้านธุรกิจบริ การและการท่องเทียว

ประเด็นหัวข้ อ4 พัฒนาพืนทีเศรษฐกิจชายแดนให้ เป็ นประตูเศรษฐกิจเชือมโยงกับประเทศเพือนบ้ าน
และเจริญเติบโตอย่างยังยืน
4.1โครงการรถไฟรางคู่เชือมโยงสู่ประเทศเพือนบ้าน
ประเด็นหัวข้ อ5 เร่ งแก้ไขปัญหาทรัพยากรธรรมชาติทีมีความวิกฤติและจัดระบบการบริหารจัดการมลพิษ
ให้ มปี ระสิทธิภาพเพิมขึน
1.1 โครงการขุดลอกปากแม่นาํ บางปะกง เพือการระบายนําทีมีประสิทธิภาพ
1.2 โครงการศึกษาการเปิ ด-ปิ ดเขือนทดนําบางปะกง เพือประโยชน์สูงสุดในการบริ หารทรัพยากรนํา
1.3 โครงการสูบนําคืนถิ น
1.4 โครงการสร้างโรงไฟฟ้ ากําจัดขยะเพือลดปริ มาณขยะ
มติทีประชุม รับทราบ

วาระที 7 เรืองยุทธศาสตร์ จงั หวัดฉะเชิงเทรา/หอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา
- ไม่มเี รืองเสนอ
วาระ 8เรืองนําเสนอนักธุรกิจรุ่นใหม่ (YEC)
นายสมัชญ์ยงศิริ (ประธานผูป้ ระกอบการรุ่ นใหม่ YEC)กล่าวว่าผูป้ ระกอบการรุ่ นใหม่ YEC หอการค้าจังหวัด
ฉะเชิงเทรม จัดกิจกรรม YEC แชร์ ตีคอนเสิ ร์ต โดยศิลปิ น ออฟ ปองศักดิ ในวันที 22 กุมภาพันธ์ 2561 ณ โรงเบียร์ แปด
ริ ว วัตถุประสงค์การจัดงาน รายได้หลังหักค่ าใช้จ่ าย ส่ วนหนึ งสนับสนุ นโครงการสร้างฝายมีชีวิตในพืนที จังหวัด
ฉะเชิงเทรา
มติทีประชุม รับทราบ

วาระ 9เรืองอืนๆ
นายมนัส ตั นงาม (รองประธาน) กล่าวประชาสัมพัน ธ์ มูลนิ ธิสือมวลชนฉะเชิ งเทราจัดโครงการปั น
จักรยาน ทัวร์ ออฟ ฉะเชิงเทรา ครังที 2/2561แปดริ วปั นชิวๆ ลิ วตามลม ชมตลาดนํา ในวันที 4 มีนาคม 2561
เส้นทาง ตลาดนครเนืองเขต ตลาดคลองสวน 100 ปี วัดเทพราช วัดบางปลง ตลาดบ้านใหม่ 100 ปี ตลาดนําบาง
คล้า วัดสมาน สวนปาล์มฟาร์มนก วัดโพรงอากาศ วัดบางใหญ่ และระยะทาง 110 กิโลเมตร ค่าสมัคร 350 บาท
ได้เสือโปโล 1 ตัว วัตถุประสงค์การจัดโครงการฯ เพือเป็ นการส่งเสริ มสุขภาพด้วยการปั นจักรยานรวมทังยังเป็ น
การส่งเสริ มการท่องเทียวจังหวัดฉะเชิงเทรารายได้ส่วนหนึ งหลังหักค่าใช้จ่าย นําไปเลียงคนพิการทีบ้านบางปะกง
และเก็บไว้เป็ นสวัสดิการสือมวลชน เวลา เจ็บป่ วย และเสียชีวิต

มติทีประชุม รับทราบ
ปิ ดประชุ ม เวลา 19.40 น.

( นายจอมพงษ์ ชูทบั ทิม )
เลขาธิการหอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา /ตรวจรายงานการประชุม
นายพรชัย ธรรมจรู ญ ผูจ้ ดั การหอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา / บันทึกรายงานการประชุม
นางนําฝน ชะเอมทอง เจ้าหน้าทีหอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา / พิมพ์รายงานการประชุม

