รายงานการประชุมคณะกรรมการหอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา ครังที 10/2561
วันพฤหัสบดีที 15พฤศจิกายน 2561
ณ มูลนิธิหอธรรมพระบารมี ต.บางกรูด อ.บ้ านโพธิ จ. ฉะเชิงเทรา
ผู้เข้ าประชุ ม
1.นายวรพจน์ แววสิงห์งาม รองผูว้ ่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา
2.นางทัศนีย ์ เต่ารัง
สรรพากรพืนทีจังหวัดฉะเชิงเทรา
3.นายจิรโชติ ปัญญาประดิษฐ ทางหลวงชนบทฉะเชิงเทรา
4.น.ส.บุณยานุช วรรณยิง
ผอ.การท่องเทียวแห่งประเทศไทย สนง.ฉช
5.นายทศพร ธนะโสภณ
ผูจ้ ดั การไฟฟ้ าส่วนภูมิภาคจังหวัดฉะเชิงเทรา
6.นายประยูธ แก้วปลอด
รักษาแทนเกษตรจังหวัดฉะเชิงเทรา
7.พ.ท.บุญยิง เพ่งจินดา (แทน) รอง ผอ.กอ.รมน.จว.ฉช
8.พ.อ.กริ ช
บุญเกิด (แทน) ผูบ้ ญั ชาการกองพลทหารราบที 11
9.นายสมบัติ ช่างทอง (แทน) นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา
10.นายทาวร เทพสุวรรณ (แทน) พัฒนาการจังหวัดฉะเชิงเทรา
11.นายปิ วัฒน์ มีหงส์ไพศาล (แทน) หัวหน้าสํานักงานป้ องกันและบรรเทาสาธารณภัย
12.นายภัทรวีร์ สูญทุกข์ (แทน) ท้องถิ นจังหวัดฉะเชิงเทรา
13.นางเศรษฐรัตน์ ตันงาม (แทน) ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา
14.นายวัฒนา รัตนวงศ์
15.นายสมนึก ทักษิณา
16.นายชาลี เจริ ญสุข
17.นายอุทยั
ศรี สาลีกุลรัตน์
18.ดร.บุญทอง เตียรประเสริ ฐ
19.นางบุญมี ศรี สุข
20.นายมนัส ตันงาม
21.นายวสันต์ ศิรินภารัตน์
22.นายอาทร ช่วยเจริ ญ
23.นายไชยา สิทธิเจริ ญพร
24.นายจิตรกร เผด็จศึก
25.นายกําพล เลิศเกียรติดาํ รงค์
รองประธาน
26.นายอาทร ผดุงเจริ ญ
27.นายประโยชน์ โสรัจจกิจ
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ประธานกิตติมศักดิ
กรรมการกิตติมศักดิ
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28.นางอาภรณ์ วัชระ
29.นายจอมพงษ์ ชูทบั ทิม
30.นายเปรมสิทธิ ศิริสิทธิวัฒนา
31.นายณรงค์ศกั ดิ แก้วเมืองเพชร
32.นายไพฑูรย์ ตระการศักดิกุล
33.นายประสิทธิ ลาภพิทกั ษ์มงคล
34.นายวสันต์ วโรกร
35.นายพงษ์ศกั ดิ เสริ มศักดิศศิธร
36.นายธานินทร์ เสริ มศักดิศศิธร

รองประธาน
เลขาธิการ
เหรัญญิก
ปฏิคม
กรรมการ
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กรรมการ
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ผู้เข้ าร่ วมประชุ ม
1.นายธีรเทพ

สุวรรณบุบผา

ผูอ้ าํ นวยการธนาคารออมสินเขตฉะเชิงเทรา

2.นายอวยชัย

สิงห์คง

รองผูอ้ าํ นวยการฝ่ ายบริ หารลูกค้าธุรกิจภาครัฐ

3.นายธวัช

ทองคํา

ผจก.ศู น ย์ สิ นเชื อธุ ร กิ จ ลู ก ค้ า SME จ.

4.นางอุสุมา

จึงสว่าง

นักวิชาการภาษีชาํ นาญการพิเศษ

5.น.ส.สุลยั

ศรี พนั ธุโ์ ทร์

รองผูอ้ าํ นวยการ ททท.สนง.ฉะเชิงเทรา

6.นายพิทกั ษ์

อนันตรกิตติ

การไฟฟ้ าส่วนภูมิภาคจังหวัดฉะเชิงเทรา

ฉะเชิงเทรา

วาระที 1 เรืองแจ้งเพือทราบ
- กิจกรรมร่ วมกับหอการค้าอืนๆ
หอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา ร่ วมออกบูธงานนมัสการ พระพุทธโสธร และงานประจําปี จังหวัดฉะเชิงเทรา
ปี 2561 ระหว่างวันที 19-28 พฤศจิกายน 2561 บริ เวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา
หอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา ร่ วมเป็ นเจ้าภาพสวดอภิธรรมศพคุณพ่อเหลียม จูจาํ รัส บิดานายเฉลิง จูจาํ รัส
กรรมการหอการค้าจังหวัด ฉะเชิ งเทรา ในวันที 21 พฤศจิ ก ายน 2561 ณ วัด บางนําเปรี ยว อ.บางนําเปรี ยว จ.
ฉะเชิงเทรา
หอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา โดยนายวัฒนา รัตนวงศ์ ประธานและคณะกรรมการหอการค้าฯ ร่ วมงานเฉลิม
ฉลองครบรอบ 85 ปี หอการค้าไทย และการสัมมนาหอการค้าทัวประเทศ ครังที 36 ขึน ภายใต้แนวคิด 85 ปี แห่ ง
ความทุ่มเท่ให้ไทยเท่ ไทยเท่ าเทียม ไทยยังยืน ในวันที 30 พฤศจิ กายน 2561 การประชุมหอการค้าภาค 5 เวลา

08.00-16.00 น ณ โรงแรมดุสิตธานี งานเฉลิมฉลอง 85 ปี เวลา 17-21.00 น. ณ เมืองสุ ขสยาม ชัน G ไอคอนสยาม
ถนนเจริ ญนคร ระหว่างวันที 1 – 2 ธันวาคม 2561 การสัมมนาหอการค้าทัวประเทศครังที 36 ณ ศูนย์นิทรรศการ
และการประชุมไบเทค ( BITEC) กรุ งเทพฯ(หอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา ได้ รับรางวัลหอการค้ายอดเยียม ประจําปี
2561 และนายสุ วทิ ย์ คําดี อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา ได้ รับรางวัลผู้ว่าสําเภาทอง ประจําปี 2561)
หอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็ นเจ้าภาพสวดอภิธรรมศพ คุณแม่วิสูตร ช่วยณรงค์ มารดาคุณอาทร ช่วย
ณรงค์ รองประธาน ในวันที 3 ธันวาคม 2561 เวลา 20.00 น.ณ วัดบางพระ ต.บางพระ อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา
หอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็ นเจ้าภาพสวดอภิธรรมศพผูใ้ หญ่สมชาย จันทร์ เจริ ญสุ ข บิดานายวรภพ
จันทร์เจริ ญสุข สมาชิกหอการค้าฯ ในวันที 14 ธันวาคม 2561 เวลา 20.00 น. วัดกระทุ่ม (ท่าถัว) ต.สนามจันทร์ อ.
บ้านโพธิ

จ.ฉะเชิงเทรา

15 ธันวาคม 2561 เวลา 13.00-16.30 น. นายวัฒนา รัตนวงศ์ ประธาน นายจอมพงษ์ ชูทบั ทิม เลขาธิการ
นายกิตติศกั ดิ กิจชีววิทยา สมาชิก ร่ วมประชุมคณะกรรมการหอการค้ากลุ่มเบญจบูรพาสุวรรณภูมิ ครังที 4/ 2561 ณ
ห้องประชุมโรงแรม แกรนด์ ไดมอนด์ จ.บันเตียเมียนเจย ประเทศกัมพูชา
- กิจกรรมร่ วมกับภาครัฐ
16 พฤศจิกายน 2561 เวลา 13.30 น. นายวัฒนา รัตนวงศ์ ประธาน ประชุมแนวทางการพัฒนา มหาวิทยาลัย
ราช
ภัฏราชนคริ นทร์ เป็ นหน่วยตรวจรับรองมาตรฐาน ความปลอดภัยสินค้าเกษตรและอาหาร ( Certification Body) ณ
ห้องประชุม เจ้าเสวย ชัน 4 อาคารราชนคริ นทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนคริ นทร์
20พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.00-12.00 น.นายณรงค์ศกั ดิ แก้วเมืองเพชร ปฏิคม ร่ วมประชุมเชิงปฏิบตั ิการ
ครังที 1 การวางผังภาคตะวันออก ณ ห้องแกรนด์บอลรู ม โรงแรมนิวแทรเวิลลอด์จ อ.เมือง จ.จันทบุรี
20พฤศจิกายน 2561 เวลา 13.30 น.นายวัฒนา รัตนวงศ์ ร่ วมประชุมคณะกรรมการกําหนดราคาทรัพย์
จังหวัดฉะเชิงเทรา ณ สํานักงานบังคับคดีจงั หวัดฉะเชิงเทรา
21 พฤศจิ กายน 2561 เวลา 09.00-12.00 น.นายจอมพงษ์ ชูทับทิ ม ร่ วมประชุมเชิงปฏิบัติก ารวิเคราะห์
สถานการณ์ดา้ นทีอยูอ่ าศัยจังหวัดฉะเชิงเทรา ณ ห้องประชุมสุนทรพิพิธ น 3 ศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา
22 พฤศจิกายน 2561 เวลา 13.30 น.นายมนัส ตันงาม รองประธาน ร่ วมประชุมเพือเตรี ยมความพร้อมใน
การจัดกิจกรรม Bike อุ่นไอรัก ณ ห้องประชุมมรุ พงษ์ศิริพฒั น์ ชัน 4 ศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา

23 พฤศจิกายน 2561 เวลา 10.00 น.นายจอมพงษ์ ชูทบั ทิ ม เลขาธิการ ร่ วมประชุมติดตามการดําเนิ นงาน
ตามนโยบายรัฐบาล และแลกเปลียนความคิดเห็นในประเด็นทีเกียวข้อง ณ ห้องมรุ พงษ์ศิริพฒั น์ ชัน 4 ศาลากลาง
จังหวัดฉะเชิงเทรา
23 พฤศจิกายน 2561 เวลา 13.30 น.นายวัฒนา รัตนวงศ์ ประธาน ร่ วมประชุมคณะอนุ กรรมการฯ ติดตาม
กํากับดูแลการบริ หารจัดการข้าวระดับจังหวัด ครังที 1/2562 ณ ห้องประชุมสํานักงานเกษตรจังหวัดฉะเชิงเทรา
23 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.00-12.00 น.นายจิตรกร เผด็จศึก รองประธาน นายจอมพงษ์ ชูทบั ทิม ร่ วม
กิจกรรมหมอชวนวิ งจังหวัดฉะเชิงเทรา ณ โรงพยาบาลพุทธโสธร อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา
27 พฤศจิกายน 2561เวลา 08.30-15.30 น. นายชาลี เจริ ญสุข กรรมการกิตติมศักดิ ร่ วมประชุมเชิงปฏิบตั ิการ
จัดทําแผนยุทธศาสตร์ การพัฒนาอุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา ปี พ.ศ.2562-2564 สําหรับปี งบประมาณ พ.ศ.
2563 ณ โรงแรมแกรนด์รอยัล พลาซ่า อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา
27 พฤศจิกายน 2561เวลา 10.00 น. นายณรงค์ศกั ดิ แก้วเมืองเพชร ปฏิคม ร่ วมประชุมคณะกรรมการและ
อนุกรรมการศูนย์ความปลอดภัยทางถนนจังหวัดฉะเชิงเทรา และภาคีเครื อข่ายทีเกียวข้อง ครังที 1/2561 ณ ศาลา
ประชาคมเฉลิมพระเกียรติ อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา
28 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.30 น.นายวัฒนา รัตนวงศ์ และคณะกรรมการหอการค้าฯ ร่ วมสนับสนุ นเงิน
10,000 บาท วันรวมนําใจ สู่กาชาด ประจําปี งบประมาณ 2562 ณ สํานักงานเหล่ากาชาดจังหวัดฉะเชิงเทรา
28 พฤศจิ กายน 2561 เวลา 13.30 น.นายณรงค์ศกั ดิ แก้วเมืองเพชร ปฏิคม ร่ วมประชุมคณะทํางานการ
ขับเคลือนนโยบายและแผนการพัฒนาทีอยูอ่ าศัย ระดับจังหวัดครังที 2/2561 ณ ห้องประชุมสุ นทรพิพิธ น 3 ศาลา
กลางจังหวัดฉะเชิงเทรา
28-30 พฤศจิกายน 2561 เวลา 13.30 น.นางวรนิตกตญาณ รองประธาน ร่ วมประชุมเชิงปฏิบตั ิการเพือระดม
ความคิดเห็นต่อ (ร่ าง) แผนพัฒนาการท่องเทียว ตามทิศทางการพัฒนาภาค และรับฟังความคิดเห็นเพือกําหนดเป็ น
เขตพัฒนาการท่องเทียว เพิ มเติม ในพืนทีภาคตะวันออก โรงแรมนานาชาติบางแสน อ.เมือง จ.ชลบุรี
29 พฤศจิ ก ายน 2561 เวลา 09.00 น.นายมนัส ตั นงาม รองประธาน ร่ วมประชุ มคณะกรรมการพัฒ นา
เทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา ณ ห้องประชุม สภา ชัน 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ สํานักงานเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา
29 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.30 น.นายวัฒนา รัตนวงศ์ ประธาน ร่ วมประชุมหัวหน้าสวนราชการครังที
11/2561 ประจําเดือนพฤศจิกายน 2561 ณ ห้องประชุมมรุ พงษ์ศิริพฒั น์ ชัน 4 ศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา
29 พฤศจิ ก ายน 2561 เวลา 13.00 น.นายสมพงษ์ นําศรี เจริ ญสุ ข ที ปรึ กษาหอการค้า ฯ ร่ ว มประชุ ม
คณะกรรมการรักษาความมันคงและความสงบเรี ยบร้อยจังหวัดฉะเชิงเทรา ณ ห้องประชุมมรุ พงษ์ศิริพฒั น์ ชัน 4
ศาลาเดกลางจังหวัดฉะเชิงเทรา

29 พฤศจิกายน 2561 เวลา 13.00-17.00 น.นายวัฒนา รั ตนวงศ์ และคณะกรรมการหอการค้าฯ ร่ วมงาน
เปิ ดตัว สมาคมอสังหาริ มทรัพย์ฉะเชิงเทรา ณ ห้องเทพราชแกรด์บอลรู ม โรงแรม ซันธารา เวลเนส รี สอร์ ท ต คลอง
นา อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา
29 พฤศจิกายน 2561เวลา 13.30 น.นายสมพงษ์ นําศรี เจริ ญสุข ทีปรึ กษาหอการค้าฯ ร่ วมประชุมติดตามผล
การดําเนิ นงานคณะกรรมการ/คณะทํางาน/เครื อข่าย/ชมรมในสถานประกอบการ/ชุมชน/ สถานทีเกียวข้องตาม
โครงการ TO BE NUMBER ONE จังหวัดฉะเชิงเทรา
29 พฤศจิ ก ายน 2561 เวลา 14.00 น.นายสมพงษ์ นําศรี เจริ ญสุ ข ที ปรึ กษาหอการค้า ฯ ร่ ว มประชุ ม
คณะกรรมการศูนย์อาํ นวยการป้ องกันและปราบปราม ยาเสพติดจังหวัดฉะเชิงเทรา ครังที 11/2561 ณ ห้องประชุม
มรุ
พงษ์ศิริพฒั น์ ชัน 4 ศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา
4 ธันวาคม 2561 เวลา 14.00 น. นายพรชัย ธรรมจรู ญ ผูจ้ ดั การ ร่ วมประชุมคณะกรรมการส่ งเสริ มและ
พัฒนาคุณชีวิตคนพิการประจําจังหวัด ครังที 1/2561 ณ ห้องประชุมสุนทรพิพิธ น 3 ศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา
7 ธันวาคม 2561 เวลา 14.00 น. นายวัฒนา รัตนวงศ์ ประธานและคณะกรรมการหอการค้าฯ ร่ วมจัดงานวัน
ต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) จังหวัดฉะเชิงเทรา ZeroToleranceภายใต้แนวคิด คนไทยไม่ทนต่อการทุจริ ต
ณ
โรงแรมแกรนด์รอยัล พลาซ่า อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา
12 ธันวาคม 2561 เวลา 08.30-14.00 น.นางขันคํา ศรี วรรณ ร่ วมประชุมรับฟังความคิดเห็นร่ างแผนพัฒนา
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1 (ฉบับทบทวน) พ.ศ.2562-2565 ณ ศาลาเฉลิมพระเกียรติ ต บางปลาสร้อย อ.เมือง จ.
ชลบุรี
12 ธันวาคม 2561 เวลา 10.00 น. นายวัฒนา รัตนวงศ์ ประธานร่ วมประชุมคณะทํางานบูรณาการโครงการ
ในพืนทีเศรษฐกิจภาคตะวันออกจังหวัดฉะเชิงเทรา ณ ห้องประชุมสุนทรพิพิธ น 3 ศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา
14 ธันวาคม 2561 เวลา 08.30-12.30 น. นายชาลี เจริ ญสุข กรรมการกิตติมศักดิ ร่ วมประชุมโครงการให้
ความรู้ดา้ นกองทุนเงินทดแทนกับนายจ้าง ลูกจ้าง และเจ้าหน้าทีสวนราชการ ณ โรงแรมซันไรซ์ ลากูน โอเทล
แอนด์กอล์ฟ อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา
14 ธันวาคม 2561 เวลา 09.30 น. นายณรงค์ศกั ดิ แก้วเมืองเพชร ปฏิคม ร่ วมประชุมคณะทีปรึ กษาผังเมือง
รวมชุมชนบ้านโพธิ จังหวัดฉะเชิงเทรา ครังที 4/2561 เพือพิจารณาให้ความเห็นเกียวกับร่ างผังเมืองรวม ณ ห้อง
ประชุมมรุ พงษ์ศิริพฒั น์ ชัน 4 ศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา

14 ธันวาคม 2561 เวลา 13.30 น. นายชาลี เจริ ญสุ ข กรรมการกิตติมศักดิ ร่ ว มประชุมคณะกรรมการ
บริ หารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) จังหวัดฉะเชิงเทรา ครังที 6/2561 ณ ห้องประชุมมรุ พงษ์ศิริพฒั น์ ชัน 4
ศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา
17-19 ธันวาคม 2561 เวลา 09.30 น.นางอาภรณ์ วัชระ นางวรนิตกตญาณ รองประธาน ร่ วมการประชุมเชิง
สัมมนาทางวิชาการ ศูนย์อาเซียน ฯ ครังที 1/2561 ณ อิงธาร รี สอร์ท อ.เมือง จ.นครนายก
18 ธันวาคม 2561 เวลา 09.00-10.30 น. นายมนัส ตันงาม รองประธาน ร่ วมเป็ นวิทยากร บรรยายหัวข้อ
บทบาทและภารกิจของหอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา ในการเตรี ยมการเพื อรับความพร้อม EEC ในการฝึ กอบรม
หลักสูตร บทบาทศุลกากร เพือรองรับโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC ) ณ ห้องประชุม
บริ ษทั อีซูซุมอเตอร์ (ประเทศไทย) จํากัด อ.แปลงยาว จ.ฉะเชิงเทรา
- กิจกรรมอืนๆ
หอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา ร่ วมงานคืนสู่เหย้า 126 ปี ร้อยหัวใจเพือบ้านเบญจมฯ ในวันที 1 ธันวาคม
2561 เวลา 17.30 น ณ สนามฟุตบอลโรงเรี ยนเบญจมราชรังสฤษฎิ (หอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา สนับสนุ นโต๊ะ1
โต๊ะ จํานวนเงิน 3,500 บาท)
2 ธันวาคม 2561 เวลา 15.00-17.00 น. นายวสันต์ ศิรินภารัตน์ รองประธาน ร่ วมเป็ นเกียรติในพิธีเปิ ดงาน
Robinson Motor Show 2018 ณ ห้างโรบินสัน ไลฟ์ สไตล์ฉะเชิงเทรา อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา
หอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา ร่ ว มสนับสนุ น การแข่ งขันโบว์ลิ งการกุศล ในวัน ที 8 ธันวาคม 2561 ณ
P.S.BowlingPattayaพัทยากลาง จ.ชลบุรี (หอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา สนับสนุน1 ทีม จํานวนเงิน 3,000 บาท )
12 ธันวาคม 2561 เวลา 17.30 น. คณะกรรมการหอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา ร่ วมงานวันธรรมศาสตร์
ฉะเชิงเทรา 2561 ณ ภัตตาคาร บลูม@ ฉะเชิงเทรา อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา
14 ธันวาคม 2561 เวลา 17.30 น. นายจอมพงษ์ ชูทบั ทิม เลขาธิการ ร่ วมงานผ้าป่ าการศึกษา เบญจมฯ
สามัคคี ห้าประสานครบรอบ 126 ปี เบญจมฯ สามัคคีประสานครบรอบ 126 ปี เบญจมราชรังสฤษฎิ ณ ห้องประชุม
ชัน 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี อ.เมือง ฉะเชิงเทรา
มติทีประชุ ม

รับทราบ

วาระที 2 เรืองรับรองรายงานการประชุ มคณะกรรมการหอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา ครังที 9/2561
มติทีประชุ ม

รับรอง

วาระที 3 เรืองสืบเนืองจากการประชุ มครังทีแล้ว

3.1 การพัฒนาพืนทีหน้ าวัดหลวงพ่อโสธร เพือสาธารณประโยชน์
นายจิตรกร เผด็จศึก (รองประธาน) กล่าวว่า ขณะนี เรื องปลูกต้นไม้ปลูกหญ้า เสร็ จเรี ยบร้ อยไป 70 % แล้ว เหลือแต่
ประติมากรรม ศาลาแปดเหลียมรายชือผูบ้ ริ จาค และประวัติความเป็ นมาทีมาทีไปของการการพัฒนาพืนทีหน้าวัดหลวงพ่อโสธร เพือ
สาธารณประโยชน์ถา้ เราทําทุกอย่างเสร็ จเรี ยบร้อย แล้ว อยากขอความอนุเคราะห์ให้ทางจังหวัดฉะเชิงเทรามอบหมายหน่วยงานทีต้อง
รับผิดชอบ ในการดูแลสวนต่างๆของสวน
มติทีประชุ ม

รับทราบ

3.2 การจัดกิจกรรมกอล์ฟเชือมความสัมพันธ์ ครังที 2 (25 ตุลาคม 2561)
นายวัฒนา รัตนวงศ์ (ประธาน) กล่าวว่า การจัด กิจกรรมกอล์ฟเชือมความสัมพันธ์ค รังที 2 ในวัน ที 25
ตุลาคม 2561 ณ สนามกอล์ฟบางปะกงริ เวอร์ไซด์ ต.บ้านโพธิ อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา ได้จดั กิจกรรมเรี ยบร้อยไปแล้ว
ทีม 25,000 บาทได้ 21 ทีม ทีม VIP 50,000 บาท ได้ 2 ทีม ต้องขอขอบคุณคณะกรรมการทุกท่านทีให้ความร่ วมมือ
ช่วยสนับสนุนกิจกรรมของหอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา
มติทีประชุ ม

รับทราบ

3.3 การจัดงานหอการค้าแฟร์ ครังที 10 อร่ อยได้ ...ไร้ แอลกอฮอล์ (31 ตุลาคม – 4 พฤศจิกายน 2561)
นางบุญมี ศรีสุข (รองประธาน) กล่าวว่า สรุ ปการจัดงานหอการค้าแฟร์ ครังที 10 อร่ อยได้...ไร้แอลกอฮอล์
ระหว่างวัน ที 31 ตุลาคม – 4 พฤศจิ ก ายน 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนคริ นทร์ อ.เมือง จ.ฉะเชิ งเทรา มี
จํานวนบูธทังหมด 185บูธ แบ่งเป็ น บูธอาหารปรุ ง 46บูธบูธ ต้นไม้ 26บูธบูธอาหารทัวไป 113บูธ มีสินค้า OTOP
และของดีของฝาก จากจังหวัดต่างๆ ร่ วมออกบูธ อาหารรสชาติถูกปาก อร่ อยถูกใจ อร่ อยได้ไร้แอลกอฮอล์ และ
ปลอดภาชนะทีเป็ นโฟม มีการสาธิตเมนูอาหารเพือสุ ขภาพทุกคืน และมีวงดนตรี ให้ผเู้ ข้าร่ วมชมงาน ได้ฟังเพลง
และชมการแสดงทุกคืน และได้รับเกียรติจาก ผูว้ ่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา ได้มาเป็ นประธานในพิธีเปิ ด และ
ได้มาสาธิตเมนู ปลากะพงทอดนําปลา ให้ประชาชนได้รับประทาน และขอบคุณคุณจิตรกร เผด็จศึก รองประธาน
หอการค้า ทีให้การสนับสนุนเมนูอาหารเพือสุขภาพไข่เจียวเบญจรงค์ และมาทําการทอดไข่เจียวด้วยตัวเอง อยากจะ
ฝากท่านรองผูว้ ่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา เรื องพืนทีการจัดงานในจังหวัดฉะเชิงเทรา ไม่มีพืนทีทีเหมาะสมในการ
จัดงาน พืนทีทีเหมาะสมทีสุดคือหน้าศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา แต่ก็ใช้ไม่ได้แล้ว เคยไปจัดงานหอการค้าแฟร์
งานขนมหวานแค่ 3 วัน ยอดขายดีมาก พ่อค้าแม่คา้ ขายดีขายได้ทุกร้าน การจัดงานต่างๆ คนก็มาเทียวชมงาน ซือ
ของกินของฝากกัน ถือเป็ นการกระตุน้ เศรษฐกิจในจังหวัดฉะเชิงเทรา และยังเป็ นการส่ งเสริ มการท่องเทียวของ
จังหวัด อย่างไรก็ตามต้องขอขอบคุณทางมหาวิทยาลัยราชภัฎราชนคริ นทร์ ทีอนุ เคราะห์เรื องพืนทีการจัดงาน และ

ขอบคุณคณะกรรมการและสมาชิกหอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทราทุกท่านทีให้การสนับสนุ นการจัดงานและความ
ร่ วมมือ ร่ วมใจกัน งานจึงประสบความสําเร็ จได้
นายจิตรกร เผด็จศึก (รองประธาน) กล่าวว่า อยากเสนอท่านรองผูว้ ่าจังหวัดฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา
ไม่มีพืนทีจัดงานต่างๆ หน้าศาลากลางจังหวัด ก็ไว้ใช้เป็ นพืนทีออกกําลังกาย อยากเสนอว่า พืนทีสนามยิงปื นของ
ค่ายศรี โสธร ประมาณ 25 ไร่ ถ้าปรั บพืนทีดีๆ จะเป็ นพืนทีทีกว้างขวางมาก เหมาะสมกับการจัดงาน ต่ างๆ ของ
จังหวัดฉะเชิงเทรา พืนทีตรงนันเป็ นพืนทีราชพัสดุ แต่ให้ทหารเป็ นผูร้ ับผิดชอบดูแล ใน 1 ปี จังหวัดฉะเชิงเทรา มี
การจัดงาน มากมาย เช่น งานมะม่วง งานปะมง งานเกษตร งาน OTOP งานขนมหวาน งานหอการค้าแฟร์ เราน่าจะ
ขอพืนทีมาใช้เปเนสาธารณะประโยชน์บา้ ง
มติทีประชุ ม

รับทราบ

วาระที 4 เรืองเพือพิจารณา
4.1 การบันทึกข้ อตกลงความร่ วมมือ โครงการส่ งเสริมและสนับ สนุ นศักยภาพสมาชิกหอการค้ าจังหวัด
ฉะเชิงเทราระหว่างธนาคารออมสิน กับ หอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา
นายธีรเทพ สุ วรรณบุบผา (ผอ.ธนาคารออมสิ นเขตฉะเชิงเทรา) กล่าวว่าอยากมานําเสนอทางหอการค้า
จังหวัดฉะชิ งเทรา ร่ วมบันทึกข้อตกลงความร่ ว มมือโครงการส่ งเสริ มและสนับสนุ น ศักยภาพสมาชิ กหอการค้า
จังหวัดฉะเชิงเทราระหว่างธนาคารออมสิ น กับ หอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา วัตถุประสงค์เพือดําเนิ นกิจกรรมใน
การเสริ มสร้ า งขี ด ความสามารถและการถ่า ยทอดองค์ค วามรู้ แก่ ผปู้ ระกอบการที เป็ นสมาชิ ก หอการค้าและ
ผูป้ ระกอบการทีเป็ นลูกค้าของธนาคารเพือประชาสัมพันธ์กิ จกรรมที เป็ นประโยชน์ต่ อการประกอบกิจ การของ
ผูป้ ระกอบการที เป็ นสมาชิ ก หอการค้าและผูป้ ระกอบการที เป็ นลูก ค้าของธนาคารเพือจัด หาสิ ทธิ ประโยชน์
สนับสนุนการดําเนินธุรกิจ แก่ผปู้ ระกอบการทีเป็ นสมาชิกหอการค้าและผูป้ ระกอบการทีลูกค้าของธนาคาร เรื อง
กําหนดการ
มติทีประชุ ม

รับหลักการ และให้ ประสานนัดหมายการลงนามบันทึกข้ อตกลงความร่ วมมือ ร่ วมกัน

ต่อไป
4.2งานสัมมนาหอการค้าทัวประเทศ ครังที 36 ( 1-2 ธันวาคม 2561)
นายวัฒนา รัตน์วงศ์ (ประธาน)กล่าวว่า อยากเชิญชวนคณะกรรมการหอการค้าจังหวัดฉะชิงเทรา ให้ไป
ร่ วมงานสัมมนาหอการค้าทัวประเทศ ครังที 36 ระหว่างวันที 1-2 ธันวาคม 2561ณ ไบเทคบางนาได้มีประกาศผล
รางวัลจากหอการค้าไทยอยางเป็ นทางการออกมาแล้ว หอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา ได้รับรางวัลหอการค้ายอดเยียม
ประจําปี 2561 และนายสุ วิทย์ คําดี อดีตผูว้ ่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทราได้รับรางวัลผูว้ ่าสําเภาทองประจําปี 2561

โดยหอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็ นผูส้ ่ งผลงาน การได้รับรางวัลหอการค้ายอดเยียม จะต้องมีผลงานตามมติ ที
หอการค้าไทยกําหนดมาให้ 4 มิติ ต้องมีครบทุกมิติ หลักเกณฑ์ ต้องได้คะแนน 90 คะแนนขึนไป ต้องขอขอบคุณ
คณะกรรมการและสมาชิกหอการค้าทีให้การสนับสนุน และให้ความร่ วมมือร่ วมใจกัน ทําให้ได้รับรางวัลหอการค้า
ยอดเยียมทุกปี
ในงานสัม มนาหอการค้าทั วประเทศ ครั งที 36หอการค้าไทย ขอความร่ วมมือ ให้ห อการค้าจังหวัด
ฉะเชิงเทราช่วยออกบูธอาหาร ในงานเลียงตอนเย็นวันที 1 ธันวาคม 2561 เวลา 18.00 น. ณ ไบเทคบางนา ขอความ
ร่ วมมือคุณประโยชน์ โสรัจจกิจ รองประธาน ออกบูธปลากะพง ลวกจิ ม รับประทานได้ประมาณ 500 คน และคุณ
จิ ต กร เผด็ จ ศึ ก รองประธาน ออกบู ธเมร่ อน หอการค้าไทย สนับ สนุ น งบประมาณมาให้ 10,000 บาท ต้อ ง
ขอขอบคุณคุณประโยชน์ และคุณจิตรกร ทีไปร่ วมออกบูธให้
มติทีประชุ ม

รับทราบ

4.3 การจัดงานส่ งท้ ายปี เก่า ต้อนรับปี ใหม่ ปี 2562
นางบุญมี ศรี สุข (รองประธาน) กล่าวว่าการจัดการจัดงานส่ งท้ายปี เก่า ต้อนรับปี ใหม่ ปี 2562 อยากให้มี
การจัดงานฉลองรางวัลผูว้ ่าสําเภาทองกับหอการค้ายอดเยียม ประจําปี 2561 ไปด้วยเลย จะมีการรณรงค์ให้หาสมัคร
เพิ ม โดยการให้กรรมการและสมาชิกหอการค้า ไปหาสมาชิกมาท่านละ 1-2 คน ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน ก็เก็บจาก
ค่าลงทะเบียนเข้างานกรรมการคนละ 1,000 บาท ทีปรึ กษากิตติมศักดิ และสมาชิกใหม่ไม่ตอ้ งเสี ยค่าลงทะเบียนเข้า
งาน แต่ตอ้ งจ่ายค่าสมัครสมาชิกแรกเข้า 1,000 บาท ยกเว้นค่าบํารุ งสมาชิก อยากให้กรรมการและสมาชิกช่วยกัน
ชักชวน หาสมาชิกมาร่ วมงานกันเยอะๆ เพือจะได้ประชาสัมพันธ์องค์กรหอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา การทีเราได้
รางวัลหอการค้ายอดเยียมติดกันเป็ นเวลาหลายปี แสดงให้เห็นว่าเรามีผลงานโดดเด่นมาตลอด มีการทํางานร่ วมกับ
ภาครัฐอย่างต่อเนืองสนับสนุนองค์กรต่างๆ ทังภาคเอกชนและภาครัฐ ส่ งผลให้ผวู้ ่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรารับ
ผูว้ ่าสําเภาทองติดกันมาหลายปี อยากให้ท่านประธานแต่งตังประธานจัดงาน และกําหนดวันทีจัดงานเลย จะได้
ทํางานต่อได้
นายวัฒนา รัตนวงศ์ (ประธาน) กล่าวว่าขอมติทีประชุม แต่งตังนางบุญมี ศรี สุข รองประธานหอการค้าฯ
เป็ นประธานจัดงาน
นางบุญมี ศรี สุข (รองประธาน) กล่าวว่าขอขอบคุณท่านประธานและคณะกรรมการหอการค้าทีไว้วางใจให้เกียรติ
ดิฉันเป็ นประธานจัดงาน ขอกําหนดวันจัดงานเป็ นวันที 18 ธันวาคม 2561 สถานทีเป็ นโรงแรมซันธารราเวลเนส รี สอร์ ท อ.

เมือง จ.ฉะเชิงเทรา กําหนดการคงเหมือนเดิ ม ประชุมประมาณ 15.00-17.00 น. และเข้างานเลียงเวลา 17.30 น. เป็ นต้นใหม่
รู ปแบบงานคงต้องมีประชุมกลุ่มย่อยกันอีกครังหนึงว่าปี นีจะจัดรู ปแบบงานเป็ นแบบไหนกันดี
มติทีประชุ ม

เห็นชอบในการจัดงาน โดยมอบหมายให้ คุณบุญมี ศรีสุข เป็ นประธานจัดงาน

4.4 การพิจารณาผู้สมัครสมาชิกวุฒิสภาในนามองค์กรหอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา 2562
นายชาลี เจริ ญสุข (กรรมการกิตมศักดิ ) กล่าวว่า เรื องการพิจารณาผูส้ มัครสมาชิกวุฒิสภาในนามองค์กร
หอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา 2562อยากแจ้งให้ทีประชุมทราบว่าขณะนี องกรหอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา ได้ผ่าน
การคัดเลือกจากคณะกรรมการเลือกตังเรี ยบร้อยแล้ว อยากขอมติทีประชุมให้เสนอชือนายวัฒนา รัตนวงศ์ ประธาน
หอการค้า ผูส้ มัครสมาชิกวุฒิสภาในนามองค์กรหอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา
มติทีประชุ ม

รับรอง

นายมนัส ตันงาม (รองประธาน) กล่าวว่า ได้ไปประชุมร่ วมกับสํานักงาน ป.ป.ช. ประจําจังหวัดฉะเชิงเทรา
จะมีการกําหนดจัดงานวันต่อต้านคอรัปชันสากล (ประเทศไทย)วันที 7 ธันวาคม 2561 จังหวัดฉะเชิงเทรา ภายใต้
แนวคิ ด คนไทยไม่ทนต่อการทุจริ ต ณ ห้องบุษราคัม โรงแรมแกรนด์รอยัล พลาซ่า ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา ทาง
สํานักงาน ป.ป.ช. ประจําจังหวัดฉะเชิงเทรา ได้ขอรับการสนับสนุ นเสื อต่อต้านคอรัปชันจํานวน 100 ตัว เป็ นเงิน13,500 บาท
อยากจะมาเสนอในมติทีประชุมหอการค้าช่วยพิจารณาสนับสนุนงบประมาณค่าเสื อต่อต้านคอรัปชันจํานวน 13,500 บาท โดย
จะมีการปักโลโก้หอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา ไว้ทีแขนเสือด้านขวามือ
มติทีประชุ ม

รับรอง

วาระที 5 เรืองข้ อเสนอ ประเด็นปัญหาต่างๆ เข้ าสู่ กรอ.จ.ฉช
นายอาทร ผดุงเจริ ญ (รองประธาน) กล่าวว่า การประชุมกรอ.จ.ฉชอยากให้ทางจังหวัดฉะเชิงเทรา ส่งหนังเชิญให้
มีเวลาเตรี ยมตัวบ้าง ส่วนใหญ่ จะด่วนทีสุด เพือให้มีเวลาเตรี ยมตัว เอกสารรายละเอียดต่างๆ ไปเสนอในทีประชุม ทีผ่านมาทาง
หอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา ได้เสนอเข้าสู่ กรอ. จ.ฉช ประมาณ 7 เรื อง
เรืองที 1.การรณรงค์วินยั จราจร (ในเรื องการใช้ความเร็ ว , การสวมหมวกกันน๊อก , ช่องทางเดินรถบรรทุก)
เรืองที 2. การดูแลให้ความสําคัญเป็ นพิเศษ บริ เวณก่อสร้างของถนนสายหลัก เส้นทางหลักต่างๆ
เรืองที 3.ความรับผิดชอบพืนทีบริ เวณ เกาะกลางถนน และด้านข้างของถนนสายหลัก เพือให้เกิดความ
เป็ นระเบียบเรี ยบร้อย สวยงาม และไม่มีผลกระทบต่อการเดินรถ
เรืองที 4.ขอร้องเรี ยนของผูป้ ระกอบการโรงงานทีไม่สามารถต่อใบอนุญาตได้
เรืองที 5. การจัดระเบียบผูร้ ุ กลําทางเท้า บริ เวณพืนทีเมือง
เรืองที 6.การติดตามเรื องสารพิษสู่จงั หวัดฉะเชิงเทรา ในเรื องของกากอุตสาหกรรมซึงเกิดจากโรงงานอุตสาหกรรม
เรืองที 7. การติดตามโครงการรถบรรทุกสีขาว จังหวัดฉะเชิงเทรา

ทางหอการค้าติดตามเรื องมาโดยตลอด อยากจะฝากท่ารองผูว้ ่าราชการจังหวัดติดตามเรื องให้ดว้ ยและเวลาประชุม กรอ.จ.ฉชอยาก
ให้เชิญหัวหน้าส่วนทีเกียวข้อง เรื องนัน ๆ เข้าร่ วมประชุมด้วยทุกครัง เพือมาชีแจงในส่ วนมีเกียวข้อง กับหน่ วยงานนันๆ ไม่
อยากให้ส่งผูแ้ ทน เพือจะได้ มาพูดชีแจงความคืบหน้าให้ทีประชุมรับทราบ
นายณรงค์ศกั ดิ แก้วเมืองเพชร ปฏิคม ( กล่าวว่า) จากการดําเนิ นงานที ผ่า น ม ามาตรการป้ องปรามและ
ปรามปรามไม่ สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างเบ็ดเสร็ จแสดงให้เห็นว่าปัญหาการบรรทุกนําหนักเกินเป็ นปั ญหาทีทุก
ภาคส่วนต้องร่ วมกันดูแลแก้ไข มิใช่เพียงกรมทางหลวง หรื อหน่ วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคมเท่านันจึงต้อง
บูรณาการร่ วมกันแก้ ไขปัญหาจากทุกภาคส่วน
มาตรการ แก้ไขปั ญหาการบรรทุกนําหนักเกินของกรมทางหลวง มี มาตรการ 3 ป เพือการควบคุมการ
บรรทุกนําหนักของยานพาหนะ ให้เป็ นไปตามทีกําหนด
1.ป้ องปราม สร้างสถานีตรวจสอบนําหนักยานพาหนะในทุกจังหวัดทัวประเทศ
2.ปราบปราม จัดชุดตรวจสอบหนักเคลือนทีชุดกวดขัน จับกุม
3.ประชาสัมพัน ธ์ ความร่ ว มมือจากทุ ก ภาคส่ ว นเพือร่ ว มกันแก้ไขปั ญหาและแจ้งเบาะแส การบรรทุ ก
นําหนักเกินกว่ากฎหมายกําหนด
ปัญหาและอุปสรรคการควบคุมนําหนักยานพาหนะในปัจจุบนั
1.ผูป้ ระกอบการบรรทุกนําหนักเกิน
2.อิทธิพลในพืนที
3.เจ้าหน้าทีขาดการบูรณาการ
4.กฏหมายไม่ทนั สมัย
มติทีประชุ ม

รับทราบ

วาระที 6 เรืองโครงการระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก ( EEC)
นายมนัส ตันงาม (รองประธาน) กล่าวว่าในวันที 11 ธันวาคม 2561 จะมีพิธีการประเมินซองข้อเสนอ
เอกชนร่ วมลงทุนโครงการรถไฟความเร็ วสูงเชือมสามสนามบิน ดอนเมือง – สุ วรรณภูมิ – อู่ตะเภา ซองที 3(ด้านการเงิน)
โดยมี 2 กลุ่มบริ ษทั ทีเข้าร่ วมยืนเสนอราคา ได้แก่ กิจการร่ วมค้า บีเอสอาร์ (BSR Joint Venture) และ กิจการร่ วมค้า บริ ษทั
เจริ ญโภคภัณฑ์โฮลดิ ง จํากัด และพันธมิตร เข้าร่ วมรับฟังการประเมินว่าตามทีรฟท.ได้เปิ ดขายเอกสารการคัดเลือกเอกชน
โครงการรถไฟความเร็ วสูงเชือมสามสนามบิน ดอนเมือง – สุ วรรณภูมิ – อู่ตะเภา ไปเมือวันที 18 มิถุนายน – 9 กรกฎาคม
2561 มีบริ ษทั ทีให้ความสนใจเข้าซือเอกสารการคัดเลือกเอกชนร่ วมลงทุนโครงการรถไฟความเร็ วสูงเชือมสามสนามบิน

ถึง 31 ราย หลังจากนันได้จดั ให้มีการประชุมชีแจงเพือทําความเข้าใจไปเมือวันที 23 – 24 กรกฎาคม 2561 และกําหนดรับ
ซองข้อเสนอราคาเมือวันที 12 พฤศจิกายน 2561 ซึงมีกลุ่มกิจการเข้ายืนข้อเสนอ 2 ราย ประกอบด้วย
1. กิจการร่ วมค้า บีเอสอาร์ (BSR Joint Venture) ประกอบด้วย บริ ษทั บีทีเอส กรุ๊ ป โฮลดิ งส์ จํากัด (มหาชน) (ประเทศไทย)
,บริ ษทั ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ งแอนด์ คอนสตรัคชัน จํากัด (มหาชน) (ประเทศไทย) , บริ ษทั ผลิตไฟฟ้ าราชบุรีโฮลดิ ง จํากัด
(มหาชน) (ประเทศไทย)
2. กิจการร่ วมค้า บริ ษ ัท เจริ ญโภคภัณฑ์โฮลดิ ง จํากัด และพันธมิตร ประกอบด้วย บริ ษ ัท เจริ ญโภคภัณฑ์โฮลดิ งจํากัด
(ประเทศไทย) , บริ ษ ัท อิตาเลียนไทย ดี เวล๊อปเมนต์ จํากัด (มหาชน) , China Railway Construction Corporation Limited
(สาธารณรัฐประชาชนจีน) , บริ ษ ัท ช.การช่ าง จํากัด (มหาชน) (ประเทศไทย) , บริ ษทั ทางด่วนและรถไฟฟ้ ากรุ งเทพ จํากัด
(มหาชน)ทังนี ที ผ่านมารฟท.โดยคณะกรรมการคัดเลือกได้มีการประชุ มหารื อพิจารณาซองที 2 (ด้านเทคนิ ค) ของผูย้ ืน
ข้อเสนอโครงการรถไฟความเร็ วสูงเชือมสามสนามบินไปแล้ว โดยพบว่าทัง 2 กลุ่มกิจการ มีคุณสมบัติครบถ้วนและได้ผ่าน
เกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติดา้ นเทคนิ ค และในวันที 11 ธันวาคม 2561 รฟท.ได้มีการเปิ ดซองข้อเสนอเอกชนร่ วมลงทุ น
โครงการรถไฟความเร็ วสูงเชือมสามสนามบินซองที 3(ด้านการเงิ น) และจะได้พิจารณาในรายละเอียดต่อไป เนื องจากต้อง
ตรวจสอบความถูกต้องและความเชือมโยงของเอกสารในซองที 3 รฟท. ขอเวลาให้คณะกรรมการคัดเลือกตรวจสอบความ
ถูกต้องและความเชื อมโยงของเอกสารดังกล่าว ประมาณ 7 วัน โดยคาดว่าจะสามารถประกาศผลราคาภายในสัปดาห์หน้า
ซึงรฟท.จะได้แจ้งกําหนดทีแน่นอนให้ทราบอีกครัง หลังจากนันคณะกรรมการคัดเลือก จะได้เชิญผูช้ นะการประมูลมาเจรจา
ต่อรองเงือนไขสัญญา แล้วจึงจะส่ งร่ างสัญญาให้สาํ นักงานอัยการสูงสุ ดตรวจสอบรายละเอียดอีกครัง คาดว่าสามารถลงนาม
ในสัญญาได้ภายในเดือน มกราคม 2562
มติทีประชุ ม

รับทราบ

วาระที 7 เรืองยุทธศาสตร์ จงั หวัด/หอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา
นายณรงค์ศกั ดิ แก้ว เมืองเพชร (ปฏิค ม) กล่าวว่า เรื องผังเมืองต้องมีการปรั บแก้ผงั เมือง รวมจังหวัด
ฉะเชิงเทรา ให้สอดคล้อง กับยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) “พัฒนาระบบเมืองศูนย์กลางความเจริ ญ
ของประเทศ โดยจัดระบบผังเมืองทีมีประสิทธิภาพและมีส่วนร่ วม ส่ งเสริ มการพัฒนาเมืองน่ าอยู่ปลอดภัย จัดการ
สิ งแวดล้อมเมืองอย่างเหมาะสม จัดโครงสร้างพืนฐานทางสังคมและเศรษฐกิจทีสอดคล้องกับศักยภาพ จัดระบบ
ขนส่งสาธารณะทังในเขตเมืองและทีเชือมโยงเมืองศูนย์กลางทัวประเทศ รวมองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ นในเขต
เมืองเพือเพิ มขีดความสามารถในการบริ หารจัดการ
นายประโยชน์ โสรัจจกิจ (รองประธาน) กล่าวว่า อยากจะพูดถึงแนวโน้มการศึกษาไทยในครึ งทศวรรษ
หน้าการปฏิรูปการศึกษาไทยได้ดาํ เนิ นมากว่า 8 ปี ตังแต่ปี พ.ศ. 2542 โดยฝ่ ายทีเกียวข้องต่างพยายามพัฒนาและ

ดําเนิ นการปฏิรูปการศึกษาไทยอย่างมาก ซึ งการจะพัฒนาการศึกษาไทยจะประสบความสําเร็ จได้ในสภาพยุค ที
เปลี ยนแปลงอย่างรวดเร็ ว นี จํา เป็ นต้องวางแผนและดําเนิ น การในเชิ ง รุ ก ร่ ว มด้ว ยนั นหมายความถึง การให้
ความสําคัญกับการคาดการณ์แนวโน้มอนาคตทางด้านการศึกษา เพือนํามาใช้ประกอบการจัดการศึกษาไทยได้
สอดคล้องสภาพการเปลียนแปลง หลีก เลียงอุปสรรคปั ญหา และใช้ประโยชน์สูงสุ ด จากแนวโน้มอนาคตที จะ
ผลกระทบต่อการจัดการศึกษาไทยในอีก 5 ปี ข้างหน้า เพือใช้เป็ นฐานข้อมูลประกอบการกําหนดนโยบายและแผน
ของกระทรวงศึกษาธิการ โดยผลวิจยั ได้พบแนวโน้มสําคัญของการศึกษาไทยใน 5 ปี ข้างหน้า ซึงเป็ นผลมาจากการ
ทีกระแสโลกาภิวตั น์ได้กระทบต่อสังคมและประชากร เศรษฐกิจและอุตสาหกรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ
สิ งแวดล้อม และการเมืองการปกครอง ซึ งมีทังทีเป็ นแนวโน้มการเปลียนแปลงในด้านบวก และด้านลบ โดย
บทความนีผมนํามาเสนอบางประเด็นทีสําคัญ ดังนีหลักสูตรใหม่เกิดขึนจํานวนมาก จากการเปลียนแปลงและการ
แข่ งขัน ในด้านเศรษฐกิ จ และอุต สาหกรรม ทําให้ค นในสังคมต้องการเพิ มความรู้ค วามสามารถให้ทัน ต่ อการ
เปลียนแปลง จึ งหัน มาสนใจศึก ษาต่อในหลัก สู ต รที ตอบสนองต่ อการเปลี ยนแปลงของเศรษฐกิ จ ดังนัน เพือ
ตอบสนองต่อความต้องการของคนในสังคมสถาบันการศึกษาจึงมุ่งพัฒนาหลักสูตรใหม่ ๆ อาทิ หลักสูตรทีบูรณา
การระหว่างสองศาสตร์ ขึนไป เช่น ระดับอาชีวศึกษาหลัก สูตรเดียวจะมีหลายสาขาวิชา เรี ยนช่างยนต์จะผนวก
การตลาดและการบัญชีเข้าไปด้วย เป็ นต้น หลักสูตรทีให้ปริ ญญาบัตร 2 ใบ และมีการพัฒนาหลักสูตรให้ทนั สมัย
ตลอดเวลาหลักสูตรนานาชาติมีแนวโน้มมากขึน เนืองจากสภาพยุคโลกาภิวตั น์ทีมีการเชือมโยงด้านการค้าและการ
ลงทุน ทําให้ตลาดแรงงานในอนาคตต้องการคนทีมีความสามารถด้านภาษาต่างประเทศ ส่ งผลให้ความต้องการ
การศึก ษาที เป็ นภาษาสากลมีมากขึน ทีสําคัญการเปิ ดเสรี ทางการศึก ษา ยังเป็ นโอกาสให้สถาบัน การศึก ษาจาก
ต่างประเทศเข้ามาจัดการศึกษาในประเทศไทย และเปิ ดหลักสูตรภาษาต่ างประเทศ เช่น ภาษาอังกฤษ ภาษาจี น
ภาษาญีปุ่ น ฯลฯ ยิงมีส่วนกระตุน้ ให้หลักสูตรการศึกษานานาชาติมีแนวโน้มได้รับความนิ ยมมากขึน แต่เนื องจาก
หลัก สูต รนานาชาติ มีค่ าใช้จ่ ายสูง ดังนัน การเรี ยนในหลักสู ตรนี ยังคงจํากัดอยู่ในกลุ่มผูเ้ รี ยนที มีฐานะดี การจัด
การศึกษามีความเป็ นสากลมากขึน สภาพโลกาภิวตั น์ทีมีการเชือมโยงในทุกด้านร่ วมกันทัวโลก ส่ งผลให้เกิดการ
เคลือนย้ายองค์ความรู้ กฎกติกา การดําเนิ นการด้านต่าง ๆ ทังการค้า การลงทุน การศึกษา เศรษฐกิจ สังคม และ
วัฒนธรรม เชือมต่อถึงกัน ประกอบการเปิ ดเสรี ทางการศึกษา ส่งผลให้เกิดการหลังไหลหลักสูตรการเรี ยนการสอน
บุคลากรด้านการสอน หลักสูตร จากสถาบันการศึกษาต่างประเทศเข้าสู่ไทย อันมีผลทําให้เกิดการเปรี ยบเทียบและ
ผลักดันให้สถาบันการศึกษาไทยต้องพัฒนาการจัดการศึกษาทีมีความเป็ นสากลทีเป็ นทียอมรับ อีกทังการเปิ ดเสรี
ทางการค้าและการลงทุนกับนานาประเทศของไทย ได้ส่งผลให้เกิดความต้องการการศึกษาทีมีคุณภาพทัดเทียมใน
ระดับสากลความเหลือมลําด้านโอกาสทางการศึกษาลดลง เนืองจากสภาพการเรี ยกร้องสิทธิมนุษยชนทีเป็ นกระแส
ระดับโลกเกิดขึนควบคู่กบั คลืนประชาธิปไตยแผ่ขยายวงกว้างถึงไทย รัฐธรรมนูญฉบับใหม่ทีส่ งเสริ มการเพิ มสิ ทธิ

เสรี ภาพแก่ประชาชน อีกทังสภาพการใช้เทคโนโลยีส่งเสริ มการเรี ยนการสอน ทําให้ช่องทางการเผยแพร่ ขอ้ มูล
ข่าวสารเข้าถึงคนได้อย่างกว้างขวาง อย่างไรก็ตาม อาจเป็ นได้ว่าความเหลือมลําด้านโอกาสทางการศึกษาจะลดลง
ในกลุ่มสถาบันการศึกษาของรัฐ ส่วนการจัดการศึกษาโดยสถาบันการศึกษาเอกชน ผูเ้ รี ยนทีครอบครัวมีรายได้น้อย
อาจเข้ารั บบริ ก ารทางการศึก ษาได้ลดลง เนื องจากค่ าเล่าเรี ยนแพงโอกาสรั บบริ ก ารทางการศึก ษาทีมีคุ ณ ภาพ
เพิ มขึน เมือเปิ ดเสรี ทางการศึก ษา จะก่อเกิด การแข่ งขันในการจัดการศึกษาทังจากสถาบันการศึกษาทังในและ
ต่างประเทศมากขึ น หากพิจ ารณาในแง่ บวก การเปิ ดเสรี ทางการศึก ษา เป็ นการสร้ างโอกาสให้ค นไทยได้รั บ
การศึกษาทีมีคุณภาพ เนืองด้วยสถาบันแต่ละแห่งจะแข่งด้านคุณภาพมากขึน โดยเฉพาะอย่างยิ งสถาบันอุดมศึกษา
คุณภาพการศึกษาจะเพิ มขึนค่ อนข้างมาก เนื องจากการเปิ ดเสรี ทางการศึกษา ทีเปิ ดโอกาสให้สถาบันอุดมศึกษา
ต่างชาติเข้ามาเปิ ดการเรี ยนการสอน จึงเป็ นแรงกดดันให้สถาบันอุดมศึกษาไทยต้องพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้
สูงขึน
แนวโน้ มด้ านลบ
การเพิมช่ องว่างด้ านคุณภาพในการจัดการศึกษา แม้ว่าสภาพการแข่งขันทางการศึกษาจะเป็ นแรงผลักให้
สถาบันการศึกษาต่าง ๆ เร่ งพัฒนาคุณภาพการจัดการเรี ยนการสอนมากขึน แต่เนืองจากทรัพยากรตังต้นของแต่ละ
สถาบันการศึกษามีความแตกต่างกัน
ไม่ว่าจะเป็ นความรู้ความสามารถและปริ มาณของบุคลากรการศึกษา
งบประมาณ เงินทุน เทคโนโลยี สถานที ความมีชือเสียง ฯลฯ ส่งผลให้โอกาสพัฒนาคุณภาพการศึกษาย่อมแตกต่าง
กันด้วย โดยเฉพาะสถาบันการศึกษาขนาดเล็ก หรื อสถาบันการศึกษาทียังไม่มีความพร้อม/มีทรัพยากรตังต้นไม่มาก
ย่อมไม่มีศกั ยภาพเพียงพอในการพัฒนาคุณภาพมากนัก
การผลิตบัณฑิตเกินความต้องการของตลาด เนืองจากความต้องการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษามีสูงขึน และการ
พัฒนาไปสู่การเป็ นมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐทีต้องหาเลียงตนเอง มีอิสระในการบริ หารและเปิ ดหลักสูตรเพือหา
ผูเ้ รี ย นเข้า เรี ยนให้ได้จ าํ นวนมาก สิ งเหล่า นี จะส่ งผลกระทบระยะยาวคื อ มี บัณ ฑิ ต จบเป็ นจํา นวนมากเข้า สู่
ตลาดแรงงานไม่สามารถรองรับได้หมด โดยกลุ่มแรงงานระดับอุดมศึกษาทีไม่มีคุณภาพหรื อไม่จบจากสาขาที
ตลาดแรงงานต้องการ จะถูกผลักสู่แรงงานนอกระบบ หรื อหาทางออกโดยเรี ยนต่อระดับสูงขึน ซึงอาจก่อเกิดภาวะ
แรงงานระดับปริ ญญาโทและเอกไม่มีคุณภาพและล้นตลาดตามมาเช่นกัน
การสอนทักษะการคิดและทักษะทางอารมณ์ยงั ไม่มคี ุณภาพ สภาพเศรษฐกิจทีมุ่งแข่งขัน ทําให้การจัดการศึกษามุ่ง
พัฒ นาทางวิชาการเป็ นสําคัญ ในขณะที ระบบการศึก ษาไทยยังไม่สามารถพัฒ นาทัก ษะการคิ ด ของผูเ้ รี ยนได้
เท่าทีควร เนืองจากการเรี ยนการสอนยังมุ่งสอนให้ผเู้ รี ยนคิดตามสิ งทีผูส้ อนป้ อนความรู้มากกว่าการคิดสิ งใหม่ ๆ
ประกอบกับครู ผสู้ อนมีภาระงานมาก จนส่งผลต่อการพัฒนาบุคคลในด้านอืน เช่น การพัฒนาเชิงสังคม รวมถึงการ
พัฒนาทักษะทางอารมณ์ นอกจากนี การใช้เทคโนโลยีในกิจวัตรประจําวันหรื อใช้ในการเรี ยนการสอนทําให้การ
ปฏิสมั พันธ์ระหว่างครู กบั ศิษย์ลดลง ส่งผลให้ช่องทางการพัฒนาทักษะทางอารมณ์และทักษะทางสังคมของผูเ้ รี ยน
ลดลงด้วย

การสอนคุณธรรมจริยธรรมยังไม่มคี ุณภาพ แนวคิดของทุนนิยมทีมุ่งแข่งขันได้แพร่ กระจายไปทัวโลก ส่งผลให้
ผูค้ นต่างมุ่งแข่งขัน และพัฒนาความรู้ความสามารถ เพือความก้าวหน้าในหน้าทีการงานและมีชีวิตความเป็ นอยูท่ ีดี
ขึน ประกอบกับสถาบันการศึกษาจํานวนมากมุ่งพัฒนาความรู้ทางวิชาการ และประเมินผลการเรี ยนทีความสามารถ
ทางวิชาการ จนอาจละเลยการพัฒนาผูเ้ รี ยนให้มีคุณธรรมจริ ยธรรม นอกจากนี การไม่ได้มีผสู้ อนทีรู้เชียวชาญด้าน
การสอนคุณธรรมจริ ยธรรมโดยตรงหรื อมีคุณภาพ ย่อมส่งผลต่อคุณภาพการสอนของวิชาคุณธรรมจริ ยธรรมได้
การสอนภาษาต่างประเทศยังไม่มคี ุณภาพ ยิงก้าวสู่โลกไร้พรมแดนมากขึนเท่าใด ผูม้ ีความรู้ดา้ นภาษาต่างประเทศ
เช่น ภาษาอังกฤษ หรื อภาษาจีนทีผูค้ นส่วนใหญ่ในโลกใช้ติดต่อสือสาร เจรจาต่อรอง การค้า การศึกษา ฯลฯ ย่อมมี
ความได้เปรี ยบ ทังในเรื องการติดต่อสื อสารและความก้าวหน้าในหน้าทีการงาน อย่างไรก็ตาม ปัญหาทีพบคือ การสอน
ภาษาอังกฤษและภาษาต่างประเทศของไทยยังไม่มีคุณภาพเท่าทีควรเนื องจากครู ผสู้ อนมีความสามารถด้านภาษาต่างประเทศ
ค่อนข้างตําโดยเฉพาะครู ผสู้ อนในระดับการศึกษาขันพืนฐานครู จาํ นวนมากไม่ได้จบเอกภาษาอังกฤษโดยตรง และมีแนวโน้ม
ว่าในอีก 5 ปี ข้างหน้า การพัฒนาการสอนทักษะภาษาต่างประเทศ โดยเฉพาะภาษาอังกฤษแม้ปัจจุบนั จะตืนตัวมากขึน แต่ยงั
ไม่กา้ วหน้าไปมากเท่าทีควรเพราะทรัพยากรด้านบุคลากรสอนภาษาต่างประเทศนีขาดแคลนมากผลกระทบของโลกาภิวตั น์
ต่อการศึกษาไทยมีทงด้
ั านบวกและด้านลบ ซึงหลีกเลียงได้ยาก แต่การพัฒนาระบบการศึกษาไทยให้พร้อมต่อสภาพ
โลกาภิวตั น์ได้นนั จําเป็ นต้องเตรี ยมพร้อมในเชิงรุ กตังแต่วนั นี โดยรัฐควรเน้นการบริ หารจัดการในส่วนทีไทย
ได้รับผลกระทบมากทีสุดโดยพัฒนาศักยภาพของบุคลากรภายในสถาบันการศึกษา สนับสนุนทุนวิจยั เพือพัฒนา
การศึกษา และสร้างเครื อข่ายภาคประชาชนเพือให้เกิดความร่ วมมือในการพัฒนาการศึกษารองรับกระแสโลกาภิ
วัตน์
นายวรพจน์แววสิงห์งาม (รองผูว้ ่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา) กล่าวว่า ทางจังหวัดฉะเชิงเทรายินดีให้ความ
ร่ วมมือและร่ วมทํางานไปกับหอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา ถ้ามีเรื องอะไรแนะนํา หรื อนําเสนอ เข้าสู่ กรอ.จังหวัด
หรื อยุทธศาสตร์จงั หวัด ก็ยนิ ดีทีจะช่วยผลักดันและแก้ปัญหาร่ วมกัน ภาครัฐและภาคเอกชน ต้องทํางานควบคู่ก นั
ไป ทังเรื องผังเมือง เรื องการศึกษา ก็ตอ้ งพยามแก้ปัญหากันไป จังหวัดฉะเชิงเทรา จะต้องถูกพัฒนาไปอีกไกล
มติทีประชุ ม

รับทราบ

วาระที 8 เรืองนําเสนอของกลุ่มผู้ประกอบรุ่นใหม่ YEC หอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา
ไม่มีเรื องเสนอ
มติทีประชุ ม

รับทราบ

วาระที 9 เรืองอืนๆ
นายวัฒนา รัตนวงศ์ ประธาน กล่าวว่า ขอเรี ยนเชิญกรรมการหอการค้าฯ ร่ วมงานอุปสมบท นายณัฐนัย จูจาํ รัส บุตรชาย
นายเฉลิง จูจาํ รัส กรรมการหอการค้าฯ ในวันเสาร์ที 8 ธันวาคม 2561 เวลา 13.00 น.พระเทศสอนนาค (โดยพระครู ปลัด ราชัน) เวลา

17.30 น. รับประทานอาหาร (โต๊ะจีน) ณ บ้านเลขที 23/1 ม.7 ต.ท่าไข่ อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา ในวันอาทิตย์ที 9 ธันวาคม 2561 เวลา
07.00 น. แห่นาคไปอุสมบท ณ พัทธสีมาวัดถวิลศิลามงคล เวลา 10.30 น. ถวายภัตราหารเพลแด่พระสงฆ์ เป็ นการฉลองพระบวช
ใหม่
นายมนัส ตันงาม (รองประธาน) กล่าวว่าขอเชิญร่ วมพิธีเปิ ดรี สอร์ทDECEMBER ต.ท่าไข่ อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา ใน
วันที 16 พฤศจิกายน 2561 เวลา 11.00 น. และเชิญรับประธานอาหารเทียงร่ วมกัน
มติทีประชุ ม

รับทราบ

ปิ ดประชุ ม เวลา 19.30 น.

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

