รายงานการประชุมคณะกรรมการหอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา ครังที 7/2561
วันพฤหัสบดีที 16 สิ งหาคม 2561
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วาระที 1 เรืองแจ้งเพือทราบ
- กิจกรรมร่ วมกับหอการค้าอืนๆ
26 สิงหาคม 2561 เวลา 10.00 น. หอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา ร่ วมกับมูลนิธิสานสัมพันธ์ จัดกิจกรรมมอบ
ทุนการศึกษาเด็กนักเรี ยนขาดแคลนทุนทรัพย์ ณ อาคารเอนกประสงค์ วัดบางปรงธรรมโชติ อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา
12 กันยายน 2561 เวลา 9.30-12.00 น. นายวัฒนา รัตนวงศ์ ประธาน ร่ วมประชุมคณะกรรมการส่ งเสริ มหอการค้า
จังหวัดและพัฒนาเศรษฐกิจภูมิภาค หอการค้าไทย ครังที 5/2561 ครังที 6/2561 ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ
ชัน 15 อาคาร 24 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
12 กันยายน 2561 เวลา 12.00-15.00 น.นายวัฒนา รัตนวงศ์ ประธาน ร่ วมประชุมคณะกรรมการหอการค้า
ไทย ครังที 5/2561 ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ ชัน 15 อาคาร 24 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
18 กันยายน 2561 เวลา 14.00 น.นายวัฒนา รัตนวงศ์ ประธาน ร่ วมประชุมคณะกรรมการกลุ่มพืชเศรษฐกิจ
หลัก ครังที 3-2/2561 ณ ห้องประชุม 2201 ชัน 2 อาคารจรู ญ สีบุญเรื อง หอการค้าไทย
- กิจกรรมร่ วมกับภาครัฐ
20 สิงหาคม 2561 เวลา 10.30 น. นายวัฒนา รัตนวงศ์ ประธาน นายจิตรกร เผด็จศึก รองประธาน
ร่ วมประชุมความร่ วมมือระหว่างจังหวัดฉะเชิงเทรา ประเทศไทย กับเมืองคิตะคิวซู ประเทศญีปุ่ น ณ ห้องประชุมมรุ
พงษ์ศิริพฒั น์ ชัน 4 ศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา
23 สิงหาคม 2561เวลา 08.30-12.00 น. นายณรงค์ศกั ดิ แก้วเมืองเพชร ปฏิคม ร่ วมประชุมประชาสัมพันธ์และรับ
ฟังความคิ ดเห็น งานค่าใช้จ่ายในการศึกษาความเหมาะสมและออกแบบรายละเอียด โครงการพัฒนาพืนที อําเภอเมือง
ฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา เพือรองรับการขยายตัวของเมืองตามแนวระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก ณ ห้องประชุม
มรุ พงษ์ศิริพฒั น์ ชัน 4 ศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา
23 สิงหาคม 2561เวลา 09.00-16.00 น. นายณัฏฐ์ กิตติกลู กรรมการ ร่ วมการพิจารณาคัดเลือกตลาดสด ตามน
โครงการส่งเสริ มตลาดสดติดดาว เพือรองรับการค้ายุคใหม่ ณ ห้องประชุม สํานักงานพาณิ ชย์จงั หวัดฉะเชิงเทรา
และลงพืนทีสํารวจตลาดลาวและตลาดโรงสี ต.บางปะกง อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา
23 สิงหาคม 2561เวลา 09.00-16.00 น. นายวัฒนา รัตนวงศ์ ประธาน นายจิตรกร เผด็จศึก รองประธานนายณรงค์
ศักดิ แก้วเมืองเพชร ปฏิคมร่ วมประชุม หารื อข้อราชการเร่ งด่วนถึงแนวทางการปรับภูมิทศั น์บริ เวณหน้าวัดโสธรวรา
รามวรวิหาร ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา
23-24 สิงหาคม 2561 นายมนัส ตันงาม รองประธาน ร่ วมสัมมนาวิชาการการประเด็นสถานการณ์สิทธิมนุ ษย์ใน
พืนทีภาคตะวันออกกิจกรรมสัมมนาวิชาการประเด็นสถานการณ์สิทธิมนุ ษยชน ในพืนทีภาคตะวันออก โครงการระเบียง
เศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก ( EEC)ณ โรงแรมไอยรา แกรนด์ จังหวัดชลบุรี

24 สิงหาคม 2561เวลา 09.00 น. นายจิตรกร เผด็จศึก รองประธาน ร่ วมพิธีเปิ ดบ้านการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษ
ภาคตะวันออก( EEC) โดยพลเอกสุ รเชษฐ์ ชัยวงศ์ รับมนตรี ว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็ นประธานเปิ ดงาน ณ อาคาร
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ โรงเรี ยนเบญจมราชรังสฤษฏิ จังหวัดฉะเชิงเทรา
24 สิงหาคม 2561เวลา 13.30 น. นายชาลี เจริ ญสุข กรรมการกิตติมศักดิ ร่ วมประชุมคณะกรรมการอํานวยการ
พัฒนาทักษะอาชีพระดับจังหวัด ตามโครงการเพิ มศักยภาพผูม้ ีรายได้ทีลงทะเบียนสวัสดิการแห่ งรัฐ เพือสร้างงาน
สร้างอาชีพ เพิ มรายได้ และความมันในชีวิต ณ ห้องประชุม สุนทรพิพิธ ชัน 3 ศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา
24 สิงหาคม 2561เวลา 13.30 น. นางอาภรณ์ วัชระ รองประธาน ร่ วมประชุมคณะกรรมการขับเคลือนแผนบูรณาการด้าน
การศึกษาระดับภาคระดับภาค (ภาคตะวันออก) ของกระทรวงศึกษาธิการ ประจําปี งบประมาณ พ.ศ.2561 ครังที 1/2561 ณ ห้องโสต
ทัศนศึกษา ชัน 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯโรงเรี ยนเบญจมราชรังสฤษฏิ อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา
24 สิงหาคม 2561เวลา 13.30 น. นายจิตรกร เผด็จศึก รองประธาน นายจอมพงษ์ ชูทบั ทิม เลขาธิการ ร่ วมประชุม
คณะกรรมการประสานและขับเคลือนนโยบายสานพลังประชารัฐประจําจังหวัดฉะเชิงเทรา (คสป.) ครังที 8/2561 ณ ห้อง
ประชุมศูนย์ขอ้ มูลอาเซียน ชัน 1 ศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา
26 สิงหาคม 2561เวลา 09.00 น. นายจิตรกร เผด็จศึก รองประธานร่ วมพิธีถอนศาลบริ เวณพืนทีปรับภูมิทศั น์ หน้า
พระอุโบสถวัดโสธร โดยนายสุวิทย์ คําดี เป็ นประธานเปิ ด ณ หน้าพระอุโบสถวัดโสธรวราราม อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา
26 สิ งหาคม 2561เวลา13.00-16.30 น. นายจิตรกร เผด็จศึก รองประธานร่ วมประชุมคณะอนุ กรรมการพัฒนาการ
เกษตรจังหวัดฉะเชิงเทรา ครังที 4/2561 ณ ห้องประชุมมรุ พงษ์ศิริพฒั น์ ชัน 4 ศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา
28 สิงหาคม 2561 เวลา 14.00 น. นายจอมพงษ์ชูทบั ทิม เลขาธิการ ร่ วมประชุมสรุ ปการขับเคลือนและการเตรี ยมการ
จัดการลงนาม MOU ภายใต้โครงการ ผักผลไม้บินได้ เพือเตรี ยมความก่อนลงนาม ณ ห้องประชุมสํานักงานครัวการบินไทย
สนามบินสุวรรณภูมิ กรุ งเทพมหานคร
29 สิงหาคม 2561เวลา 13.30 น.นายวัฒนา รัตนวงศ์ ประธาน ร่ วมประชุมคณะกรรมการกําหนดราคาทรัพย์จงั หวัด
ฉะเชิงเทรา ณ สํานักงานบังคับคดีจงั หวัดฉะเชิงเทรา อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา
30 สิงหาคม 2561 เวลา 09.30 น. นายวัฒนา รัตนวงศ์ ประธานนายจิตรกร เผด็จศึก รองประธานนายณรงค์ศกั ดิ แก้ว
เมืองเพชร ปฏิคม ร่ วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจําเดือนสิ งหาคม 2561 ณ ห้องประชุมมรุ พงษ์ศิริพฒั น์ ชัน 4 ศาลา
กลางจังหวัดฉะเชิงเทรา
30 สิงหาคม 2561 เวลา 09.30 น. นายณรงค์ศกั ดิ แก้วเมืองเพชร ปฏิคมร่ วมประชุมคณะกรรมการรักษาความมันคง
และความสงบเรี ยบร้อยจังหวัดฉะเชิงเทรา ครังที 8/2561 ณ ห้องประชุมมรุ พงษ์ศิริพฒั น์ ชัน 4 ศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา
30 สิงหาคม 2561 เวลา 10.30 น. นายชาลี เจริ ญสุข กรรมการกิตติมศักดิ ร่ วมประชุมคณะกรรมการศูนย์การป้ องกันและ
ปราบปรามยาเสพติดจังหวัดฉะเชิ งเทรา (ศอ.ปส.จ.ฉช) ครั งที 8/2561 ณ ห้องประชุมมรุ พงษ์ศิริ พฒั น์ ชัน 4 ศาลากลางจังหวัด
ฉะเชิงเทรา
31 สิงหาคม 2561 เวลา 08.30 -12.00 น.นายชาลี เจริ ญสุข กรรมการกิตติมศักดิ ร่ วมประชุมรับฟังความคิดเห็นและ
การมีส่วนร่ วมของประชาชนครั งที 3 (สรุ ปผลการศึกษาโครงการ) โครงการศึกษาความเหมาะสมสมสํารวจออกแบ
รายละเอียดโรงซ่อมหนักรถสินค้าแห่งใหม่ ณ ห้องทับทิม โรงแรมแกรนด์รอยัล พลาซ่า อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา

31 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00 -16.00 น นายนายวัฒนา รัตนวงศ์ ประธานนายจอมพงษ์ชูทบั ทิม เลขาธิการร่ วมการสัมมนา
โครงการเพิ มประสิทธิภาพระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนในการบูรณาการเพือร่ วมพัฒนาเศรษฐกิจฐาน
ราก ณ ห้องประชุมแกรนด์ ไดมอนด์ บอลรู ม อาคารอิมแพ็คฟอรั ม ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี
31 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00-15.00 น.นางอาภรณ์ วัชระ รองประธาน ร่ วมโครงการส่ งเสริ มประสิ ทธิภาพการมี
ส่วนร่ วมของเครื อข่ายในด้านการศึกษาและอาชีพสําหรับเด็กและเยาวชน ณ ห้องประชุมชัน 4 สถานพินิจและคุม้ ครองเด็ก
ครองเด็กและเยาวชนจังหวัดฉะเชิงเทรา อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา
31 สิงหาคม 2561 เวลา 09.30 น.นายพรชัย ธรรมจรู ญ ผูจ้ ดั การฯ ร่ วมประชุมอนุ คณะกรรมการส่ งเสริ มและพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตคนพิการ ประจําจังหวัดฉะเชิงเทรา ครังที 2/2561 ณ ณ ห้องประชุมศูนย์ขอ้ มูลอาเซียน ชัน1 ศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา
31 สิงหาคม 2561 เวลา 09.30 น นายยุทธนา มาตเจือ กรรมการ ร่ วมประชุมพิจารณารายงานความก้าวหน้า (Prigress
Report) โครงการพัฒนาสถานทีขนส่งสินค้าคอนเทนเนอร์รองรับ EECณ ห้องประชุม 201 ชัน 2 อาคาร สนข.กรุ งเทพฯ
31 สิ งหาคม 2561 เวลา 14.00 น. นายจิ ตรกร เผด็จศึก รองประธานร่ วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความ
ร่ วมมือ เพือพัฒนา การบริ หารจัดการสิ นค้าเกษตรปลอดภัยสูง เพือครั วการบินไทย ระหว่างกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
บริ ษทั การบินไทย จํากัด (มหาชน) และจังหวัดฉะเชิงเทรา ณ บริ ษทั การบินไทย จํากัด (มหาชน) สํานักงานใหญ่ อาคาร 3 ชัน
11 ถนนวิภาวดีรังสิต เขตจตุจกั ร กรุ งเทพมหานคร
31 สิงหาคม 2561 เวลา 14.00 น.นายชาลี เจริ ญสุข กรรมการกิตติมศักดิ นายณรงค์ศกั ดิ แก้วเมืองเพชร ปฏิคม ร่ วม
ประชุ มรั บฟั งความคิดเห็ นและการมีส่วนรวมของประชาชนในพืนที ครั งที 3/2561 (สรุ ปโครงการ) โครงการศึกษาความ
เหมาะสมสํารวจออกแบบรายละเอียด โรงซ่อมหนักสินค้าแห่งใหม่ ในพืนทีย่านสถานี ชุมชนคลองสิ บเก้า ต.โยธะกา อ.บ้างนํา
เปรี ยว จ.ฉะเชิงเทรา ณ ห้องทับทิม โรงแรมแกรนรอยัลพลาซ่า อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา
3 กันยายน 2561 เวลา 13.30 น. นายชาลี เจริ ญสุข กรรมการกิตติมศักดิ ร่ วมประชุมคณะทีปรึ กษาผังเมืองรวมชุมชน
สุ วินทวงศ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา ครั งที 3/2561 เพือพิจารณาให้ความเห็ นเกียวกับร่ างผังทางเลือกฯ ณ ห้องประชุ มมรุ พงษ์
ศิริพฒั น์ ชัน 4 ศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา
4 กันยายน 2561 เวลา 09.00 น. นายชาลี เจริ ญสุข กรรมการกิตติมศักดิ ร่ วมประชุมคณะทีปรึ กษาผังเมืองรวมชุมชน
บางปะกง จังหวัดฉะเชิ งเทรา และผังเมืองรวมชุ มชนบ้านโพธิจังหวัดฉะเชิงเทรา เพือพิจารณาให้ความเห็ นเกี ยวกับร่ างผัง
ทางเลือกฯ ณ ห้องประชุมมรุ พงษ์ศิริพฒั น์ ชัน 4 ศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา
4 กันยายน 2561 เวลา 09.00 น. นายจิ ตรกร เผด็จศึก รองประธาน ร่ วมงานสัมมนาสรุ ปผลการดําเนิ นงานและปิ ด
โครงการยกระดับมาตรฐานและสร้างนวัตกรรมสิ นค้าอุตสาหกรรมของ SME s ให้สามารถแข่งขัน ในตลาดสากลได้อย่างยืน
ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2561 ณ ห้องเทพราชบอลรู ม 1 โรงแรมซันธาราเวลเนส รี สอร์ทแอนด์ โฮเทล จังหวัดฉะเชิงเทรา
6 กันยายน 2561 เวลา 09.00 น.นายชัยรัตน์ โสธรนพบุตร รองประธานร่ วมประชาคมแบบประชารัฐ ครังที 1/2561
ตําบลหนองไม้แก่น ณ ทีทําการองค์การบริ หารส่วนตําบลหนองไม้แก่น อ.แปลงยาว จ.ฉะเชิงเทรา
6 กันยายน 2561 เวลา 09.30 น.นายชาลี เจริ ญสุ ข กรรมการกิตติ มศักดิ ร่ วมประชุมคณะกรรมการจัดรู ปทีดิ น
จังหวัดฉะเชิงเทรา ณ ห้องประชุม มรุ พงษ์ศิริพฒั น์ ชัน 4 ศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา

6 กันยายน 2561 เวลา 13.30 น.คณะกรรมการหอการค้า ร่ วมรั บเสด็จสมเด็จพระอริ ยวงศ์ศาคตญาณ สมเด็ จ
พระสังฆราชส์สกลมหาสังฆปริ นายก ในโอกาสเสด็จ เป็ นประชาชน ในพิธีเปิ ดอาคารพระมหาวิหาร หลวงพ่อโสธร ณ
วัดโสธรวราราม อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา
7 กันยายน 2561 เวลา 08.30-12.00 น.นายชาลี เจริ ญสุ ข กรรมการกิตติมศักดิ ร่ วมประชุมสัมมนาและรับฟังความ
คิดเห็นโครงการศึกษาบูรณาการและการเชื อมโยงระบบ Smart Logistics ในเขตพืนทีระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก
เพือให้เกิดการพัฒนาอย่างยังยืนณห้องไพลิน โรงแรมแกรนด์รอยัล พลาซ่า ฉะเชิงเทรา
7 กันยายน 2561 เวลา 08.30-12.00 น.นายอาทร ผดุงเจริ ญ รองประธาน ร่ วมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้
มีส่วนได้ส่วนเสี ย ครังที 2 โรงการท่อสงก๊าซธรรมชาติ จาก FSRU ไปยังโรงไฟฟ้ าพระนครใต้ ณ ห้องประชุมมรุ พงษ์
ศิริพฒั น์ ชัน 4 ศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา
10 กันยายน 2561 เวลา 08.30-11.30 น.นายอาทร ผดุงเจริ ญ รองประธาน ร่ วมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและ
ผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสีย ครังที 2 ในโครงการสถานีเก็บรักษาและแปรสภาพก๊าซธรรมชาติ จากของเหลวเป็ นก๊าซแบบลอยนํา (
FSRU) และโครงการท่าเทียบเรื อ FSRU ณ ห้องประชุมมรุ พงษ์ศิริพฒั น์ ชัน 4 ศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา
10 กันยายน 2561 เวลา 10.30 น.นายพรชัย ธรรมจรู ญ ผูจ้ ัดการหอการค้าฯ ร่ วมคณะอนุ กรรมการพัฒนาสื อ
ปลอดภัยและงานสร้างสรรค์ จังหวัดฉะเชิงเทรา ครั งที 2/2561 ณ ห้องประชุ ม สุ น ทรพิพิธ ชัน 3 ศาลากลางจังหวัด
ฉะเชิงเทรา
11 กันยายน 2561 เวลา 08.30-15.00 น.นายชัยรั ตน์ โสธรนพบุ ตร รองประธาน ร่ วมงานสัมมนาสรุ ปผลการ
ดําเนินงาน และปิ ดโครงการพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมแปรรู ป อาหารเพือรองรับอุตสาหกรรมใหม่ ( NEW S-CURVE )
กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนกลาง ประจําปี งบประมาณ พ.ศ.2561 ณ ห้องประชุมเทพราช 1 โรงแรมซันธาราเวลเนส รี สอร์ ท
แอนด์ โฮเทล จังหวัดฉะเชิงเทรา
11 กันยายน 2561 เวลา 10.00 น.นายจิตรกร เผด็จศึก รองประธาน ร่ วมประชุ มคณะทํางาน เพือดําเนิ นงานตาม
นโยบายสานพลังประชารัฐจังหวัดฉะเชิ งเทรา ครั งที 1/2561 ณ ห้องประชุ มศูนย์ข ้อมูลอาเซียน ชัน 1 ศาลากลางจังหวัด
ฉะเชิงเทรา
11 กันยายน 2561 เวลา 13.30 น.นายวัฒนา รั ตนวงศ์ ประธาน นายจิตรกร เผด็จศึก รองประธาน ให้การนําเสนอ
รายงานวิจ ัยและรั บฟั งข้อเสนอแนะ พร้ อมลงนามในหนังสื อรั บรองแสดงความประสงค์ในการทําผลงานวิจ ัยไปใช้
ประโยชน์โครงการศึกษาการบูรณาการและการเชือมโยง ระบบ Smart Logistics ในเขตพืนทีระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก
เพือให้เกิดการพัฒนา อย่างยืน ณ สํานักงานหอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา
12 กันยายน 2561 เวลา 14.00-16.30 น. นายจิตรกร เผด็จศึก รองประธาน ร่ วมประชุมการเตรี ยมความพร้อมเกษตรกร
จังหวัดฉะเชิงเทรา ในการเข้าสู่มาตรฐาน GAP ห้องประชุมสํานักงานเกษตรและสหกรณ์จงั หวัดฉะเชิงเทรา
12 กันยายน 2561 เวลา 09.30-16.30 น. นางพวงทอง วรรณี เวชศิลป์ รองประธาน ร่ วมการติดตามโครงการชุมชน
ท่องเทียวOTOP นวัตวิถี จังหวัดฉะเชิงเทรา ของคณะกรรมการหนึ งตําบล หนึ งผลิตภัณฑ์ จังหวัดฉะเชิ งเทรา ณ ทีว่าการ
อําเภอราชสาสน์ และ อ. คลองเขือน จ.ฉะเชิงเทรา

12 กันยายน 2561 เวลา 09.30-16.30 น. นางบุญมี ศรี สุข รองประธาน ร่ วมการติดตามโครงการชุมชนท่องเทียวOTOP นวัตวิถี
จังหวัดฉะเชิงเทรา ของคณะกรรมการหนึงตําบล หนึงผลิตภัณฑ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา ณ ทีว่าการอําเภอบางคล้าอ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา
13 กันยายน 2561 เวลา 08.00-16.00 น. นายชาลี เจริ ญสุ ข กรรมการกิตติมศักดิ นายจอมพงษ์ ชูทบั ทิม เลขาธิการ
ร่ วมประชุมเชิงปฏิบตั ิการ 1 สหกรณ์เกษตร 1 หอการค้า ประจําปี งบประมาณ พ.ศ.2561 ณ ห้องประชุมสหกรณ์ผเู้ ลียงไก่ไข่
แปดริ ว จํากัด อ.บ้านโพธิ จ.ฉะเชิงเทรา
18 กันยายน 2561 เวลา 08.30 -12.00 น. นายอาทร ผดุงเจริ ญ รองประธาน ร่ วมประชุมเพือระดมความคิดเห็นในการวางและ
จัดทําผังการระบายนําจังหวัดในลุ่มนําบางปะกง ครังที 2 ณ ห้องเพทาย ชัน 1 โรงแรมแกรนด์รอยัล พลาซ่า อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา
18 กันยายน 2561 เวลา 14.30 น. ร่ วมประชุมคณะอนุ กรรมการติ ดตามกํากับดูแลการบริ หารจัดการข้าวระดับ
จังหวัด ครังที 3/2561 ณ ห้องประชุมศูนย์ขอ้ มูลอาเซียน ชัน 1 ศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา
19 กันยายน 2561 เวลา 06.30 น. นายชาลี เจริ ญสุ ข กรรมการกิ ตติมศักดิ นายมนัส ตันงาม รองประธาน ร่ วม
ประชุมพิธีเปิ ดการเข้าชมพิพิธภัณฑ์เมืองฉะเชิงเทรา และโครงการแลกเปลียนเรี ยนรู้สร้างเครื อข่ายความร่ วมมือเพือการ
พัฒนาองค์การปฏิ บัติ ราชการ ประจําปี งบประมาณ พ.ศ.2651(สภากาแฟ) ณ พิพิธภัณฑ์เมืองฉะเชิ งเทรา อ.เมือง จ.
ฉะเชิงเทรา
19กันยายน 2561เวลา06.30น. นายจอมพงษ์ ชูทบั ทิมเลขาธิการ ร่ วมประชุมคณะอนุกรรมการฟื นฟูและพัฒนาศักยภาพการ
หารายได้ของลูกหนีนอกระบบ ประจําจังหวัด ครังที 2/2561 ณ ห้องประชุมมรุ พงษ์ศิริพฒั น์ ชัน 4 ศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา
19 กันยายน 2561 เวลา 14.30-16.30 น. นายอาทร ผดุงเจริ ญ รองประธาน ร่ วมประชุมคณะทํางานบูรณาการด้าน
แผนพลังงานจังหวัดฉะเชิงเทรา ครังที 2/2561 ณ ห้องประชุมศูนย์ขอ้ มูลอาเซียน ชัน 1 ศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา
- กิจกรรมอืนๆ
23 สิงหาคม 2561 เวลา 16.00-18.00 น.นายชาลี เจริ ญสุข กรรมการกิตติมศักดิ ร่ วมประชุมคณะกรรมการและทีปรึ กษา
คณะกรรมการบริ หารสภาอุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา ครังที 6/2561 ณ ห้องไพลิน โรงแรมแกรนด์รอยัล พลาซ่ า อ.เมือง จ.
ฉะเชิงเทรา
25 สิงหาคม2561บริ ษทั เอ็มเอสเคเบิ ล เน็ตเวริ คจัดโครงการ มอบด้วยใจ ให้แก่กนั ร่ วมสร้างสรรค์พฒั นาเด็กไทย ให้กบั
โรงเรี ยนบ้านโคกตะเคียนงาม ต.ทุ่งพระยา อ.สนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา (หอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทราสนับสนุน 2,000 บาท)
3 กันยายน 2561 เวลา 16.00 น. ร่ วมงานทิ งกระจาดประจําปี พ.ศ.2561 ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองฉะเชิงเทรา พิธี
แจกข้าวสารอาหารแห้งแก่ผยู้ ากไร้ และเวลา 18.00 น.และร่ วมรับประทานอาหาร ณ บริ เวณศาลเจ้าพ่อหลักเมือง
ฉะเชิงเทรา (โดยคุณวัฒนา รัตนวงศ์ ประธาน ร่ วมสนับสนุนข้าวสาร 40 ถุงในนามหอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา)
4 กันยายน 2561 เวลา 20.00 น.หอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา ร่ วมเป็ นเจ้าภาพสวดอภิธรรมศพ นายวีระชัย
รัตน์เหลียม บิดานางสาวภรณี แพงไทยสงค์ สมาชิกหอการค้าฯ ณ วัดดอนสีนนท์ อ.บ้านโพธิ จ.ฉะเชิงเทรา
มติทีประชุ ม

รับทราบ

วาระที 2 เรืองรับรองรายงานการประชุ มคณะกรรมการหอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา ครังที 6/2561

มติทีประชุ ม

รับรอง

วาระที 3 เรืองสืบเนืองจากการประชุ มครังทีแล้ว
3.1 การสนับสนุนส่ วนราชการในการพัฒนาพืนทีหน้ าวัดหลวงพ่อโสธร เพือสาธารณประโยชน์
นายจิตรกร เผด็จศึก (รองประธาน) กล่าวว่า หอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา ได้ให้การสนับสนุนส่วนราชการ
ในการพัฒนาพืนทีหน้าวัดหลวงพ่อโสธรเพือสาธารณประโยชน์ โดยได้มีการขอรับบริ จาคจากผูม้ ีจิตศรัทธาบริ จาค
เงินและดินลูกรัง เพือใช้ถมทีปรับภูมิทศั น์ ซึงได้รับการตอบรับจากผูม้ ีจิตรศรัทธา เป็ นจํานวนมาก บางท่านให้ดิน
ลูกรังทีบ่อมีอยูแ่ ล้ว โดยเสียค่ารถขนส่งเอง และบางท่านให้บริ จาคเงินไปซือลูกรัง และขณะนีกําลังเร่ งในการถม
พืนทีอยูใ่ ห้เสร็ จภายในวันที 10 กันยายน 2561 และจะมีการปลุกต้นไม้ต่อไป ตอนนีเปิ ดรับบริ จาคต้นไม้ทีจะมา
ปลูก สวนทําความดี ถวายหลวงพ่อโสธร ทางสํานักงานโยธาธิการและผังเมือง ได้ออกแบบสวนทําความดี ถวาย
หลวงพ่อโสธร เสร็ จเรี ยบร้อยแล้ว จะมีรายการต้นไม้ออกมาให้ดูว่ามีตน้ ไม้อะไรบ้างทีใช้ในสวนนี เป็ นจํานวนกีต้น
ถ้าท่านมีตน้ ไม้ตามแบบ ก็สามารถบริ จาคต้นไม้ได้ และเปิ ดรับบริ จาคเป็ นเงิน เพือนํามาซือต้นไม้ ทีผ่านมาทํางาน
อย่างเร่ งด่วนเพือให้เสร็ จทันเดือนกันยายน 2561
นายอาทร ผดุงเจริ ญ (รองประธาน) กล่าวว่า เรื องต้นไม้ ผมอยากเสนอว่าถ้าใครมีตน้ ไม้ ให้แจ้งมาได้เลย
ผมจะให้คนไปช่วยกันล้อมไว้ สัก 1-2 อาทิตย์ และก็ให้รถคุณจิตรกรไปช่วยย้ายให้ จะได้ช่วยกันทํางานได้เร็ วขึน
ถ้าไปหาต้นไม้อยูเ่ สียเวลา ใครมีตน้ ไม้อะไรจะบริ จาคให้แจ้งมาได้เลย จะได้ส่งคนไปดําเนินการให้
มติทีประชุ ม รับทราบ
3.2การจัดกิจกรรมกอล์ฟเชือมความสัมพันธ์
นายจอมพงษ์ ชูทบั ทิม (เลขาธิการ) กล่าวว่า หอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา กําหนดจัดแข่งขัน กอล์ฟเชือม
ความสัมพันธ์ ครังที 2 ชิงถ้วยเกียรติยศ นายพินิจ จารุ สมบัติ อดีตรองนายกรัฐมนตรี ในพฤหัสบดีที 25 ตุลาคม
2561 ณ สนามบางปะกง ริ เวอร์ไซด์ คันทรี คลับ ต.แสนภูดาษ อ.บ้านโพธิ จ.ฉะเชิงเทรา เป้ าหมาย 40 ทีม VIP 10
ทีม ๆละ 50,000 บาท ทีมธรรมดา 30 ทีมๆละ 25,000 บาท
นายวัฒนา รัตนวงศ์ (ประธาน) กล่าวว่า ผมรับเป็ นประธานจัดการแข่งขันกอล์ฟเชือมความสัมพันธ์ ครังที
2 สวนตัวผม รับมา 5 ทีม ขอให้กรรมการหอการค้าทุกท่านให้ความร่ วมมือในการช่วยกันหาทีม หรื อช่วยสนับสนุน
การจัดกิจกรรมกอล์ฟเชือมความสัมพันธ์ และจะนัดรองประธานและคณะทํางานจัดการแข่ง ไปประสานกับนาย
พินิจ จารุ สมบัติ อดีตรองนายกรัฐมนตรี ในการช่วยสนับสนุนหาทีม VIP เหมือนเดิม
มติทีประชุ ม รับทราบ
3.3 การจัดงานหอการค้าแฟร์ ครังที 10 อร่ อยได้ ...ไร้ แอลกอฮอร์ (31 ตุลาคม – 4 พฤศจิกายน 2561)
นายจอมพงษ์ ชูทบั ทิม (เลขาธิการ) หอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา กําหนดจัดงานหอการค้าแฟร์ ครังที 10 ใน
ระหว่างวันพุธที 31 ตุลาคม – วันอาทิตย์ที 4 พฤศจิกายน 2561 (รวม 5 วัน) ณ บริ เวณภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏราช

นคริ นทร์ อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา โดยได้มีมติมอบหมายให้ คุณบุญมี ศรี สุข เป็ นประธานจัดงานหอการค้าแฟร์ ครังที
10
ปี นี จังหวัดกําหนดจัดงานนมัสการหลวงพ่อพุทธโสธรและงานประจําปี จังหวัดฉะเชิงเทรา ระหว่างวัน ที 19-28
พฤศจิกายน 2561 ณ บริ เวณหน้าสนามศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา
มติทีประชุ ม รับทราบ
วาระที 4 เรืองเพือพิจารณา
- การร่ วมก่อตังสหกรณ์พชื ผักผลไม้ (เกษตรปลอดภัยสู ง) จังหวัดฉะเชิงเทรา
นายจิตรกร เผด็จศึก (รองประธาน) กล่าวว่า สํานักงานเกษตรและสหกรณ์ จงั หวัด ฉะเชิงเทรา ได้เรี ยก
ประชุม
เพือขับเคลือนและการเตรี ยมการจัด การลงนาม MOU ภายใต้โครงการ ผักผลไม้บินได้ จังหวัด ฉะเชิงเทรา ได้
กําหนดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่ วมมือ เพือพัฒนาบริ หารจัดการสินค้าเกษตรปลอดภัยสูงเพือครัวการ
บินไทยระหว่าง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ บริ ษทั การบินไทย จํากัด (มหาชน) และจังหวัดฉะเชิงเทรา ในวัน
ศุกร์ที 31 สิงหาคม 2561 ณ บริ ษทั การบินไทย จํากัด (มหาชน) สํานักงานใหญ่ อาคาร 1 ชัน 22 ถนนวิภาวดีรังสิ ต
เขตจัตุจกั ร กรุ งเทพมหานคร สิ นค้าทีร่ วมโครงการ มะม่ว ง มะพร้ าวอ่อน เมร่ อน ผักปลอดสารทุกชนิ ด ก็เลย
อยากจะรวมตัวก่อตังสหกรณ์พืชผักผลไม้ (เกษตรปลอดภัยสูง) เพือจะได้ช่วยเหลือเกษตรกรทีปลูกผักผลไม้ปลอด
สารพิษ รั บผัก ผลไม้จ ากเกษตรกรไปใส่ บรรจุ ภณ
ั ฑ์ ไปจําหน่ ายยังที ต่ างๆ ให้เกษตรกร เพือช่ ว ยแก้ปัญหาให้
เกษตรกร
นายอาทร ช่วยณรงค์ (รองประธาน) กล่าวว่า อยากขอมติในทีประชุมหอการค้าก่อน ว่าเห็นด้วยหรื อเปล่า
ในการก่อตังสหกรณ์พืชผักผลไม้ (เกษตรปลอดภัยสูง) จังหวัดฉะเชิงเทรา ให้หอการค้าเป็ นผูด้ าํ เนิ นการ เพราะเป็ น
โครงการของหอการค้าไทย ที ให้ห อการค้าจังหวัด ทํา โครงการ หนึ งหอการค้าดูแลอย่า งน้อย หนึ งสหกรณ์
การเกษตร การทีจะช่วยเหลือเกษตรกรต้องการให้ยงั ยืน เพราะต้องก้าวไปสู่ GMP คือการทําบรรจุภณ
ั ฑ์ ตอนนี มี
กลุ่มเกษตรกร มะพร้าว มะม่วง การทีเกษตรกรเหล่านีจะเข้าการบินไทยได้ ต้องจัดตังสหกรณ์ ถ้าเราจัดตังสหกรณ์
พืชผักผลไม้ (เกษตรปลอดภัยสูง) ได้ ก็จะเป็ นผลงานของหอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา
ดร.บุญทอง เตียรประเสริ ฐ (ประธานทีปรึ กษา) กล่าวว่า การจัดตังสหกรณ์ตอ้ งเป็ นนิ ติบุคคล เพราะถ้ามี
งบประมาณจากทางภาครัฐไม่สามารถเข้าสนับสนุ นสหกรณ์ได้ สนับสนุ นกับกลุ่มเกษตรกรณ์ได้ ถ้าจะช่วย ทาง
หอการค้าฯ เป็ นได้แค่ฝ่ายสนับสนุ น และช่วยเหลือเกษตรกรอยู่เบืองหลัง ถ้าหอการค้าจะจัดตังสหกรณ์ จริ งๆก็
สามารถจัด ตังได้ ก็มารวมตัวกันลงหุ ้น จัดตังขึนมา แต่จ ะทําเพืออะไร ทําแล้ว ไม่ได้กาํ ไร จัดตังลําบาก เหมือน
บริ ษทั ประชารัฐรักสามัคคี จํากัด ทีจัดตังขึนมา
มติทีประชุ ม รับทราบ
วาระที 5 เรืองข้ อเสนอ ประเด็นปัญหาต่างๆ เข้ าสู่ กรอ.จ.ฉช/หอการค้ากลุ่มเบญจบูรพาสุ วรรณภูมิ

นายจอมพงษ์ ชูทบั ทิม (เลขาธิการ) กล่าวว่า หอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา ได้มีมติร่วมกันเสนอเรื องเข้าสู่
การประชุมคณะกรรมการร่ วมภาครัฐและเอกชนเพือพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจจังหวัดฉะเชิงเทรา (กรอ.
จังหวัด )เพือให้ท่านช่ ว ยผลัก ดัน ให้เกิ ด เป็ นรู ปธรรม ซึ งประชุ มไปเมือวัน จัน ทร์ ที 6 สิ งหาคม 2561 ทังนี เพื อ
ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมส่วนรวมต่อไป ดังนี
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
และหอการค้ากลุ่มเบญจบูรพาสุวรรณภูมิ กําหนดจัดประชุมคณะกรรมการสัญจร ณ สีหนุวิลล์ จังหวัดกําปงโสม
ประเทศกัมพูชา ระหว่างวันศุกร์ที 14 – 16 กันยายน 2561 โดยมีค่าใช้จ่ายท่านละ 7,000 บาท ตามรายละเอียดในโปรแกรมที
แนบ
นายณรงค์ศกั ดิ แก้วเมืองเพชร (ปฏิคม) กล่าวว่า ปั ญหาการจราจรเรื องการเกิดอุบตั ิเหตุ เกิดจากขับรถเร็ ว
ถนนในเขตทางหลวง รถยนต์ให้ใช้ ความเร็ ว 90 กิโลเมตรต่อชัวโมง รถหกล้อ รถสิบล้อ ใช้ ความเร็ ว 80 กิโลเมตร
ต่อชัวโมง รถรากจูง รถพ่วง ใช้ ความเร็ ว 60 กิโ ลเมตรต่อชัวโมง กรณี ทีเข้าเขตเมือง รถยนต์ให้ใช้ ความเร็ ว 80
กิโลเมตรต่อชัวโมง รถหกล้อ รถสิ บล้อ ใช้ ความเร็ ว 60 กิโลเมตรต่ อชัวโมง รถรากจูง รถพ่วง ใช้ ความเร็ ว 50
กิโลเมตรต่อชัวโมง คนใช้รถใช้ถนน อย่างผมยังงงเลย เราต้องมาแยกถนนในเขตเทศบาล กับในเขตเมือง ให้ชดั เจน
กรณี ทีติดป้ ายแต่ละจุด บนถนนเส้นเดี ยวกัน บนถนนสายเดียวกัน ติด 90, 80 ด้วย แล้วจะให้ผใู้ ช้รถใช้ถนนยึด
ตรงไหน นีคือปัญหาเรื องการติดป้ ายบังคับด้านการจราจร หาความชัดเจนไม่มี อยากเสนอในเขตเทศบาลเมือง ให้
ติดกล้องจับความเร็ วด้วย จะได้รู้ว่าใครทําผิดกฎหมาย กล้องจับความเร็ วส่ วนใหญ่ติด ในเขตทางหลวง บนทาง
ด่วน ซึงเป็ นถนนโล่งๆ ทีใช้ความเร็ วสูงอยูแ่ ล้วและเรื องการจัดระเบียบผูร้ ุ กลําทางเท้า บริ เวณพืนทีเมืองคือฟุตบาตร
ในเขตเทศบาลเมือง มีคนใช้ฟุตบาตรซึงเป็ นเดินของประชาชน ไปใช้ประโยชน์ส่วนตัวในการตังของขายบนพืนที
ฟุตบอลของเทศบาล เป็ นสิ งทีกีดขวางทางเดิน คนก็ตอ้ งไปเดินบนถนน ซึงเป็ นสิ งทีอันตรายมาก อยากฝากเรื องนี
ไว้ ให้ทุกคนเคารพกฏหมายด้วย
มติทีประชุ ม รับทราบ
วาระที 6 เรืองระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก ( EEC)
นายมนัส ตันงาม (รองประธาน) กล่าวว่า ได้มีการประชุมกับนายโอกาส เตพละกุล ทีปรึ กษาเรื องระเบียง
เศรษฐกิ จพิเศษภาคตะวันออก ( EEC) ขณะนี ทางหอการค้าอยู่ร ะหว่างรวบรวมข้อมูลเพือตกผลึก ความคิ ดของ

ภาคเอกชน รวมถึงการลงสอบถามชุมชนในพืนที เพือจัดทําผังเมืองสําหรับจังหวัดฉะเชิงเทราขึนตามความต้องการ
ของคนในพืนที คาดว่าจะแล้วเสร็ จราวเดือนสิงหาคม 2561 โดยมีความต้องการปรับพืนทีสี เขียวเดิมให้เป็ นพืนทีสี
เหลืองสําหรับทีอยูอ่ าศัยให้สอดรับกับการขยายตัวของเมืองโดยกระทบต่อพืนทีวิถีชีวิตของเกษตรกรให้น้อยทีสุ ด
เป็ นการประสานงานเชือมโยงทุกส่วนสนองแผนพัฒนาอีอีซีของภาครัฐ หลังจากนันจะเชิญทางกรมโยธาธิการและ
ผังเมืองมาร่ วมพิจารณา และนําเสนอไปสู่การทําผังเมืองรวม EEC 3 จังหวัดต่อไปตอนนี เท่าทีทราบ ภาครัฐเพิ งส่ ง
คนจากส่ ว นกลางลงมาสํารวจเพือวางผังเมืองใหม่ แต่ย งั ไม่ได้ก าํ หนดแผนเรื องเมืองใหม่ทีอยู่อาศัยในจังหวัด
ฉะเชิงเทรา ระหว่างนีภาคเอกชนจะสํารวจควบคู่ไปด้วย หากผังเมืองตรงกันในส่ วนใด เท่ากับว่าภาคเอกชนเห็น
ด้วยกับจุดกําหนดนัน ๆ แต่หากไม่เหมือนกันในจุดใดจะเป็ นการเสนอจากภาคเอกชนในพืนที ซึงก็ตอ้ งพูดคุยกัน
อย่างไรก็ตาม การทีจังหวัดฉะเชิงเทราอยู่ติดกรุ งเทพฯ ทําให้หลีกเลียงการขยายตัวของเมืองเข้ามาในพืนที ไม่ได้
โดยในปัจจุบนั จะพบว่ามีการขึนโครงการของหมู่บา้ นจัดสรร ซึงเป็ นทุนจากส่วนกลาง เช่น ลลิลพร็ อพเพอร์ตีเอสซี
แอสเสท เป็ นต้น จึงมีความจําเป็ นอย่างเร่ งด่วนในการทําผังเมือง เพือป้ องกันการขยายตัวของเมืองไม่ให้เป็ นไป
อย่างไร้ทิศทาง เมือภาคเอกชนจัดทําแนวทางผังเมืองเสร็ จสิ นแล้ว จะนําเสนอให้ภาครัฐพิจารณาประกอบกับผัง
เมืองของภาครัฐ ซึงจะเสร็ จสิ นภายในปี นีอีกครังหนึง“การทีภาครัฐกําหนดให้แปดริ วเป็ นเมืองทีอยู่อาศัย ภาครัฐก็
ควรบอกคนในพืนทีให้เกิดการเตรี ยมพร้อมเพือให้รู้ทิศทางในการเปลียนแปลง และจะสามารถวางแนวทางได้ถูก
ไม่ใช่เปลียนแปลงไปมา เพือจะได้สร้างบุคลากรมาตอบสนองต่อการจ้างงานทีจะเกิดขึน” อย่างไรก็ตาม ทุกคนใน
จังหวัดฉะเชิงเทราหวังว่า การพัฒนาเมืองใหม่ทีเกิดขึนไม่ใช่เอือประโยชน์เฉพาะนายทุนทีเข้ามา แต่เมืองเก่าแปดริ ว
ควรจะได้รับประโยชน์ทีเหมาะสมสอดคล้องกัน
นายณรงค์ศกั ดิ แก้วเมืองเพชร (ปฏิคม) กล่าวว่า โดยทางสํานักงานโยธาธิการและผังเมืองรวมจังหวัด จะได้
ดําเนินการประกาศผังเมืองจังหวัดเพือใช้บงั คับต่อไป ผังเมืองจังหวัดทีประกาศ จะส่ งผลต่อความเจริ ญของจังหวัด
ฉะเชิงเทรา เป็ นอย่างยิง ขอให้มีการพิจารณาภาพรวมของผังเมืองทีจะประกาศใช้ในอนาคตเพือมิให้เกิดผลกระทบ
ทีเป็ นการขัดขวางต่อการพัฒนาต่างๆ ของจังหวัด และเป็ นการวางรากฐานเพือความเจริ ญของจังหวัดฉะเชิงเทราใน
อนาคต ตามภาพการปรับปรุ งผังเมืองทีแนบ โดยมีรายละเอียดดังนี
1. ขอให้มีการเพิ มพืนทีประเภทชุมชน (สีชมพู) เพิ มจากเดิม ให้เหมาะสมกับพืนทีทีมีการพัฒนาอยู่แล้ว เพือรองรับ
กับการพัฒนาในอนาคต
2. ขอให้มีการเพิ มพืนทีประเภทชุมชน (สีชมพู) ตามแนวถนนสายหลักและสายรอง จากแนวถนนออกไปอย่างน้อย
หนึงกิโลเมตร เพือให้มีการรองรับกับการลงทุน และการพัฒนาทีจะมีในอนาคต
และจากการประชุมคณะทีปรึ กษาผังเมืองรวมชุมชนสุวินทวงศ์ และผังเมืองรวมชุมชนบ้านโพธิ จังหวัดฉะเชิงเทรา
ครังที 2/2561เรื องการประเมินผลผังเมืองรวมชุมชนสุวินทวงศ์ และผังเมืองรวมชุมชนบ้านโพธิ ในวันที 8 สิ งหาคม
2561 เวลา 09.00น.ณห้องประชุมศูนย์ขอ้ มูลอาเซียน (AEC) ชัน 1 ศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา นัน
มีขอ้ สรุ ปว่าประชาชนได้ให้ขอ้ เสนอจากชุมชนดังนี และเห็นควรพิจารณาปรับปรุ งผังตาม ประเด็นการพิจารณา
แก้ไข มีดงั นี
1.พิจารณาปรับแก้ขอ้ กําหนดการใช้ประโยชน์ทีดินทีบางประการ

2.พิจารณาปรับแก้ขอ้ กําหนดการอนุญาตขุดดินถมดิน
3.พิจารณาปรับแก้ขอ้ กําหนดการก่อสร้างโรงงานกําจัดขยะ และโรงบําบัดนําเสีย
4.พิจารณาวางแผนโครงการจัดการระบายนํา
5.พิจารณาส่งเสริ มการเกษตรอินทรี ยแ์ ปรรู ป
6.พิจารณาพืนทีการก่อสร้างเมืองใหม่ รองรับ EEC
7.พิจารณาการพัฒนาพืนทีโดยรอบ ถนนวงแหวนรอบนอก
8.พิจารณาถนนวงแหวนอุตสาหกรรม แนวผัง บางปะกง บ้านโพธิ เมืองฯ และชุมชนสุวินทวงศ์
9.พิจารณาการสนับสนุนอุตสาหกรรมเชิงนิเวศน์
10.พิจารณาการพัฒนาพืนที โดยรอบสถานีรถไฟ
11.พิจารณาการส่งเสริ มการท่องเทียว เช่นตลาดนําคลองสวน
12.การพัฒนาต้องสอดคล้องกันทังด้านการเกษตร อุตสาหกรรม พาณิ ชยกรรม และประชาชน
ส่วนผังเมืองรวมชุมชนบ้านโพธิ ประชาชนส่วนใหญ่เห็นว่ายังมีความเหมาะสม
13.การกําหนดสีของผังเมืองขอให้สอดคล้องกับสภาพความเป็ นจริ งในปัจจุบนั เพือให้เกิดการพัฒนาอย่าง
มีประสิทธิภาพและยังยืน”
แต่เนืองจากนโยบายการพัฒนา และการเปลียนแปลงของเมืองอย่างรวดเร็ ว จึงเห็นควรเพิ มข้อความต่อจาก
ข้อ 12 คือ ข้อ 13.การกําหนดสีของผังเมืองขอให้สอดคล้องกับสภาพความเป็ นจริ งในปัจจุบนั เพือให้เกิดการพัฒนา
อย่างมีประสิทธิภาพและยังยืน”
มติทีประชุ ม รับทราบ
วาระที 7 เรืองยุทธศาสตร์ จงั หวัด/หอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา
ไม่มีเรื องนําเสนอ
มติทีประชุ ม รับทราบ
วาระที 8 เรืองนําเสนอของกลุ่มผู้ประกอบรุ่นใหม่ YEC
นางสาวธวิยา สุดใจ (เหรัญญิก) กล่าวว่าเมือวันที 21-22 กรกฎาคม 2561 ทางผูป้ ระกอบการรุ่ นใหม่ YEC สาน
สัมพันธ์ภาคตะวันออก ครังที 3 โดยหอการค้าจังหวัดชลบุรีเป็ นเจ้าภาพจัดงาน จํานวนทีเข้าร่ วมงานประมาณ 160 คน ทาง
ผูป้ ระกอบการรุ่ นใหม่ YEC ชลบุรี ก็มีกิจกรรมพาไปสถานทีท่องเทียว ของจังหวัดชลบุรี กลางคืนมีสังสรรค์ เพือเชือม
ความสัมพันธ์ อันดีต่อกัน ในทีงานสานสัมพันธ์ครังนี ได้มอบหมายให้จงั หวัดฉะเชิงเทรา เป็ นเจ้าภาพจัดงาน สานสัมพันธ์
ภาคตะวันออก ครังที 4 ระหว่างวันที 21-22 กรกฎาคม 2562 ทางหอการค้าไทยกําหนดมา ขณะนีทางผูป้ ระกอบการรุ่ นใหม่
YEC หอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา ได้มีการประชุม และวางแผนงานไว้เบืองต้นบ้างแล้ว เช่น ดูเรื องสถานทีพัก โดรงแรม
สถานทีท่องเทียว ร้านอาหาร ถ้ามีความคืบหน้าอย่างไร เพิ มเติม จะมาแจ้งให้ทีประชุมทราบต่อไป
มติทีประชุ ม รับทราบ
วาระที 9 เรืองการดําเนินโครงการต่างๆ ร่ วมกับหอการค้าไทย

นายจอมพงษ์ ชูทบั ทิม (เลขาธิการ) กล่าวว่า ทางหอการค้าไทย ได้มีโครงการต่างๆ ให้หอการค้าทุกจังหวัด
ให้ความร่ วมมือทําโครงการดังนี
1.1 โครงการป้ายของดีจงั หวัดร่ วมกับกสิกรไทย (KPLUS SHOP)
หอการค้าไทย และธนาคารกสิกรไทย ได้รวมกันดําเนินโครงการเสริ มสร้างสิทธิประโยชน์ให้กบั สมาชิก
หอการค้าจังหวัดทัวประเทศ เพือเข้าสู่การชําระเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ภายใต้บตั รสมาชิกหอการค้าและป้ าย
ของดีจงั หวัด โดยร้านค้าเข้าร่ วมโครงการแบ่งออกเป็ น 3 ประเภท ได้แก่ ร้านอาหาร ของฝาก โรงแรมรี สอร์ ท ซึง
ปัจจุบนั มีร้านค้าเข้าร่ วมโครงการกว่า 8,000 ร้านจากทัวประเทศ ซึงทีเข้าร่ วมโครงการจะมาจาก
1.ร้านค้า/สถานประกอบการทีเคยได้รับป้ ายของดีจงั หวัด โดยเปลียนป้ ายให้สวยงามเป็ นเอกลักษณ์ เมือ
สมัคร
OR-Code / เครื องรู ดบัตร ของธนาคารกสิกรไทย (โดยไม่มีค่าใช้จ่าย)
2.ร้านค้า/สถานประกอบการใหม่ทีเข้าร่ วมโครงการ จะได้รับป้ ายของดีจงั หวัด เมือร้านค้าผ่านการพิจารณา
จาก
หอการค้าจังหวัด และสมัคร OR-Code / เครื องรู ดบัตร ของธนาคารกสิกรไทย (โดยไม่มีค่าใช้จ่าย)
จึงขอให้คณะกรรมการช่วยกันเชิญชวนร้านค้าเพือเข้าร่ วมโครงการต่อไป
1.2 โครงการสิทธิประโยชน์ ร้านค้า
เป็ นการขอความร่ วมมือจากร้านค้าและบริ การต่างๆ ในการให้ส่วนลดพิเศษกับสมาชิกหอการค้าจังหวัดทัว
ประเทศในการเข้าไปใช้บริ การในสถานประกอบการต่างๆ ตามข้อกําหนดของร้านค้าและบริ การทีเข้าร่ วมโครงการ
ปั จ จุ บันมีสถานประกอบการเข้าร่ ว มโครงการจากทัวประเทศ รวม 2,227 สถานประกอบการจังหวัด
ฉะเชิงเทรา มี 43 สถานประกอบการ
1.3 โครงบัตรสมาชิกหอการค้าร่ วมกับธนาคารกิสิกรไทยในรู ปแบบ บัตรเครดิต/บัตรเดดิต
เป็ นโครงการความร่ วมมือระหว่างหอการค้าไทย หอการค้าจังหวัดทัวประเทศ ร่ วมกับธนาคารกสิกรไทย
มอบสิทธิประโยชน์ให้กบั สมาชิกผูส้ มัครบัตรเครดิต / เดบิต ของธนาคารกสิ กรไทย โดยให้ถือเป็ นบัตรประจําตัว
สมาชิกหอการค้าจังหวัดทัวประเทศ และการใช้เงินผ่านบัตร จะมีเงินเปอร์ เซนต์จาการใช้บตั รคืนให้กบั หอการค้า
จังหวัดทีสมาชิกมีการใช้เงินผ่านบัตร
ปัจจุบนั มีสมาชิกหอการค้าจังหวัดทัวประเทศสมัครเข้าร่ วมโครงการแล้ว 1,196 ราย
1.4 โครงการบริจาคโลหิตครบรอบ 85 ปี หอการค้าไทย
หอการค้าไทย ได้มีโครงการ “บริ จาคโลหิต เนืองในโอกาส “ครบรอบ 85 ปี หอการค้าไทย” อีกทังเพือให้
สมาชิก ผูป้ ระกอบการของหอการค้าไทยและเครื อข่ายทัวประเทศ ในฐานะภาคเอกชนได้มีส่วนสําคัญในการช่วยเหลือ
สังคม และประชาชน โดย ตังเป้ าจัดหาโลหิตสนับสนุนสภากาชาดไทย จํานวน 85,000 ยูนิต ทัวประเทศ โดยอาศัยเครื อข่าย
หอการค้าจังหวัดทัวประเทศในการจัดกิจกรรมบริ จาคโลหิตสนับสนุน โดยกําหนดใช้รหัสโครงการบริ จาคโลหิต OJO414
ในการนี หอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา ได้ร่วมกับกาชาดจังหวัดฉะเชิงเทรา จัดกิจกรรม“บริ จาคโลหิต เนือง

ในโอกาส “ครบรอบ 85 ปี หอการค้าไทย” เมือวันพุธที 18 กรกฏาคม 2561 เวลา 8.30 น.-12.00 น. ณ หอประชุมทีว่าการ
อําเภอเมืองฉะเชิงเทรา โดยได้รับการบริ จาคโลหิ ต จํานวน 128 คน ได้รับเลือดจํานวน 57,600 ซี.ซี. ซึงจะเป็ นโครงการ
ต่อเนือง
1.5 โครงการจัดตังศู นย์ SME คลินิก
เนืองจากปัจจุบนั มีผปู้ ระกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) เกิดขึนเป็ นจํานวนมาก
ทังที
เป็ นสมาชิกหอการค้าจังหวัดทัวประเทศและยังไม่ได้เข้าเป็ นสมาชิก และผูป้ ระกอบการบางส่วนประสบปัญหา และ
อุปสรรคในการดําเนิ นธุ รกิจ แตกต่างกัน ไป ส่ งผลกระทบโดยตรงต่ อเศรษฐกิจ ประเทศไทย หอการค้า ไทย ได้
เล็งเห็นถึงผลกระทบทีเกิดขึน จึงได้ร่วมมือกับหอการค้าจังหวัดทัวประเทศก่อตังศูนย์ให้คาํ ปรึ กษา SMEs ขึน
ปัจจุบนั มีศนู ย์ SME คลีนิดประจําหอการค้าจังหวัดทัวประเทศ รวม 55 ศูนย์
1.6 โครงการร้ านหนูนิชย์พาชิม
เป็ นโครงการที หอการค้าไทย และหอการค้าจังหวัด ทั วประเทศ ร่ ว มกับสํานัก งานพาณิ ชย์จ ังหวัด จัด
โครงการ
ร้านหนูนิชย์พาชิม โดยร้านค้าเข้าร่ วมโครงการ ต้องมีคุณสมบัติดงั นี
1. เป็ นผูป้ ระกอบธุรกิจจํา หน่ ายอาหารปรุ งสําเร็ จประเภทอาหารจานเดียว หรื ออาหารปรุ งสําเร็ จในเมนู
หลัก เช่น อาหารตามสัง ข้าวราดแกง ข้าวมันไก่ ข้าวหมูแดง ขนมจีน ก๋ วยเตียว ข้าวเหนียวหน้าหมู ฯลฯ
สภาพร้านเป็ นสถานทีสะอาดและถูกสุขลักษณะมีทีตังชัดเจน มีทีตังชัดเจน (ยกเว้น รถ Food Truck)
1. ราคาจําหน่ายต้องไม่เกิน 35 บาท/จาน/ชาม/ถุง/ห่อ/กล่อง
2. มีการปิ ดป้ ายราคาจําหน่ายทีชัดเจน
กรณี ทีเป็ นรถ Food Truck ต้องเป็ นรถทีได้รับการจดทะเบียนรถถูกต้องตามกฎหมาย
หลัก ฐานที ใช้ประกอบการรั บสมัค ร (ถ้ามี ) ใบทะเบี ยนพาณิ ชย์ หรื อ ใบอนุ ญาตจําหน่ ายสิ น ค้าในที หรื อทาง
สาธารณะ หรื อ ใบอนุญาตจัดตังสถานทีจําหน่ายอาหารหรื อสถานทีสะสมอาหาร หรื อ หนังสือรับรองการแจ้งจัดตัง
สถานทีจําหน่ายอาหารหรื อสถานทีสะสมอาหาร
กรณี ไม่มีหลักฐานตามข้อ 6. สามารถสมัครเข้าร่ วมโครงการ “ร้านหนูณิชย์” ได้ ดังนี
(1) ส่วนกลาง 3 ช่องทาง คือ
- กรมการค้าภายใน ณ สํานักจัดระบบและพัฒนามาตรฐานทางการค้า
- เจ้าหน้าทีของกรมฯ ให้บริ การถึงพืนที/สถานทีตังร้านค้า
- ประสานผ่านสายด่วน 1569 แจ้งขอสมัครร้านหนูณิชย์
(2) สํานักงานเขต กรุ งเทพมาหานคร ทัง 50 เขต
(3) ส่วนภูมิภาค 3 ช่องทาง คือ
- สํานักงานพาณิ ชย์จงั หวัด (กลุ่มงานกํากับดูแลและพัฒนาเศรษฐกิจการค้า)

- เจ้าหน้าทีสํานักงานพาณิ ชย์จงั หวัดให้บริ การถึงพืนที/สถานทีตังร้านค้า
- หอการค้าจังหวัด
สิทธิประโยชน์ ทีได้ รับจากการเข้ าร่ วมโครงการร้ านอาหารหนูณชิ ย์
1. การประชาสัมพันธ์ร้านผ่านเว็บไซต์ ของกระทรวงพาณิ ชย์
2. วัสดุประชาสัมพันธ์ร้านอาหารหนูณิชย์ดงั นี
1) ป้ ายสัญลักษณ์รับรองคุณภาพ จํานวน 1 ป้ าย/ร้าน
2) ผ้ากันเปื อนพร้อมหมวกหนูณิชย์จาํ นวน 2 ชุด/ร้าน
3) จาน หรื อ ชาม จํานวน 1 โหล/ร้าน
ปัจจุบนั หอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา ได้ร้านค้าเข้าร่ วมโครงการ 30 ร้านค้า
1.7 โครงการรณรงค์เพิมยอดสมาชิกหอการค้าจังหวัด
สิทธิประโยชน์ของสมาชิกหอการค้าจังหวัด อาทิ
- ได้รับส่วนลดค่าสินค้าหรื อบริ การจากร้านค้าทีร่ วมโครงการบัตรสมาชิกหอการค้าจังหวัด
- ได้รับข้อมูล คําปรึ กษา และข้อแนะนําทีเป็ นประโยชน์ทางการค้า
- ได้รั บหนังสื อรั บรองสถานะภาพการเป็ นสมาชิ กหอการค้าจังหวัด เพือประโยชน์ในการรั บรองและ
แนะนํา
ตัวในการติดต่อทางการค้าทังในและต่างประเทศ และต่อหน่วยงานราชการ
- ได้รับการดูแลผลประโยชน์ ตลอดจนนําเสนอและติดตามการแก้ปัญหาทีเป็ นอุปสรรคต่อการดําเนิน
ธุรกิจของสมาชิกโดยรวม
- ได้รับการแนะนําให้รู้จกั พบปะ และร่ วมเจรจาการค้ากับนักธุรกิจทังในและต่างประเทศทีมาติดต่อ ซึง
เป็ นการสร้างโอกาสทางการค้าให้กบั สมาชิกโดยตรง
- ได้รับการเผยแพร่ รายชือในสือต่างๆ ของหอการค้าจังหวัดอาทิเช่น วารสาร จดหมายข่าว, เป็ นต้น เพือ
ประโยชน์ในการประชาสัมพันธ์ และเผยแพร่ ให้หน่วยงานสําคัญทีเกียวข้องด้านส่งเสริ มการค้าทัง
ภายในประเทศและต่างประเทศ
- ได้รับข่าวสาร/สาระผ่านสือต่าง ๆ เช่น หนังสือรายงานประจําปี
- สมาชิกสามารถเสนอแนะข้อคิดเห็น ในปัญหาอุปสรรคของการประกอบธุรกิจโดยรวมแก่หอการค้า
เพือสรุ ปรวบรวมนําเสนอภาคราชการหรื อรัฐบาลพิจารณาแก้ไขต่อไป
- เข้าร่ วม โครงการ อบรม สัมมนา งานแสดงสินค้าต่าง ๆ ทีหอการค้าจังหวัดจัดขึน ฟรี หรื อได้ส่วนลด
พิเศษสําหรับสมาชิก
- เข้าร่ วมการประชุมใหญ่สามัญประจําปี เพือรับทราบผลการดําเนินงานและร่ วมพบปะสังสรรค์ และ
ทําความรู้จกั กันในระหว่างสมาชิก ซึงเป็ นการสร้างโอกาสทางการค้าระหว่างกัน
- การอํานวยความสะดวกทางด้านอืนๆ ทีเป็ นประโยชน์ต่อสมาชิกหอการค้าจังหวัดตรัง
18. โครงการลดความเหลือมลํา และเสริมสร้ างความเข้ มแข็งให้ กบั ชุ มชน โดยมีวตั ถุประสงค์เพือ

“ส่ งเสริ มและสนับสนุ น ให้ชุมชนในท้องถิ นมีความเข้มแข็ง เสริ มสร้างรายได้และยกระดับชีวิต ความ
เป็ นอยูใ่ ห้
ดีขึน โดยหากชุมชนในท้องถิ นมีความเข้มแข็งแล้ว จะมีส่วนช่วยขับเคลือนให้เศรษฐกิจฐานรากเข้มแข็งขึนตาม
นโยบายของรัฐบาล ถือเป็ นการลดปัญหาความเหลือมลําทางเศรษฐกิจได้อีกทาง” ประกอบด้วย
ก.โครงการ 1 หอการค้า 1 ท่ องเทียวชุ มชน
โดยหอการค้าจัง หวัด ร่ ว มกับ หมู่บ้านนําตาลสด อ.บางคล้า จังหวัด ฉะเชิ งเทรา เพือร่ ว มกัน พัฒ นา
ผลิตภัณฑ์ให้ได้มาตรฐานยิงขึน
ก. โครงการ 1 ไร่ ได้ เงิน หนึงแสน
โดยหอการค้าจังหวัด ฉะเชิงเทราได้ทาํ โครงการ เกษตรอิน ทรี ยว์ ิถีพอเพียง สานต่อศาสตร์
พระราชาเกษตรผสมผสาน สานต่อโครงการ 1 ไร่ 1 แสน โดยได้รับการสนับสนุ นพืนทีนา
จาก คุณจิตรกร เผด็จศึก ดําเนินโครงการที อ.ราชสาส์น จ.ฉะเชิงเทรา
ข. โครงการ 1 หอการค้าดูแลอย่างน้ อย 1 สหกรณ์การเกษตร
โดยหอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา ได้ร่วมกับสหกรณ์ผเู้ ลียงไก่ไข่แปดริ ว จํากัด โดยมีการลง
นามความร่ วมมือกันแล้ว เมือ 19 กันยายน 2559 ณ ทีว่าการอําเภอคลองเขือน
ค. โครงการ 1 บริษัท 1 วิสาหกิจชุ มชน
โดยหอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา ได้ร่วมกับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผลิตภัณฑ์แปรรู ปจากหญ้าแฝก ชุมชน
ท่าตะเกียบ กลุ่มดงลัก
1.9 โครงการต่อต้านคอรัปชัน
โดยทีประชุมคณะกรรมการหอการค้าไทยได้มีการแลกเปลียนความคิดเห็นกันถึงเหตุผลและความเป็ นมาต่าง ๆ
ของปัญหาทางสังคมทีเกิดขึนกับประเทศ และเห็นว่า เราจะให้ความสําคัญเฉพาะด้านเศรษฐกิจอย่างเดียวคงไม่ได้
คงจะต้องให้ความสําคัญกับสังคมด้วย เพราะหากสังคมยังมีปัญหา เศรษฐกิจคงจะก้าวหน้าด้วยความยากลําบาก
ดังนัน ทีประชุมจึงได้เห็นชอบร่ วมกันทีร่ วมใจกันแก้ไขปัญหาตามกรอบแนวทางการปฏิรูปเศรษฐกิจและ
สังคมของประเทศไทย ใน 4 ประเด็นหลัก ด้วยกัน คือ
1. ยุติความแตกแยก
2. ลดความเหลือมลําของกระจายรายได้
3. สนับสนุนให้คนไทยใช้ผลผลิตของไทยและท่องเทียวในประเทศไทย
4. คือ ป้ องกันและปราบปรามคอร์รัปชันในระดับต่าง ๆ อย่างจริ งจัง
หอการค้าไทยตระหนักถึงความสําคัญและผลกระทบของปั ญหาดังกล่าวเป็ นอย่างมาก และเห็ นว่าหาก
ปล่อย
ให้ภาครัฐ หรื อองค์กรอิสระต่าง ๆ ทําหน้าทีตามภารกิจทีกฎหมายกําหนดไปตามปกติ ปั ญหาก็จะไม่สามารถแก้ไขได้
และนับวันก็จะยิงมีปริ มาณทีสูงขึนด้วยจึงได้เห็นชอบให้มีการขยายเครื อข่ายในการต่อต้านคอร์ รัปชันให้กว้างขวางมาก
ยิงขึน โดยกระจายเครื อข่ายออกไปยังองค์กรต่าง ๆ ทีมีแนวความคิดเดียวกัน และทนไม่ได้กบั พฤติกรรมการคอร์ รัปชัน ที

นับวันจะบ่อนทําลายสังคมประเทศให้ถดถอยจนยากทีจะเยียวยาโดยจัดตังเป็ นภาคีเครื อข่ายต่อต้านคอร์ รัปชัน ซึงขณะนี มี
ประมาณ 20 หน่ วยงาน ทีเข้ามาร่ วมเป็ นองค์กรเครื อข่ าย และหวังว่าจะมีจ าํ นวนเพิ มขึ นเรื อย ๆ โดยเชือว่า พลังของ
เครื อข่ายเหล่านี จะสามารถขับเคลือนกระบวนการในการต่อต้านคอร์รัปชันได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป
1.10 โครงการจรรยาบรรธรรมาภิบาล
นายวัฒนา รัตนวงศ์ (ประธาน) กล่าวว่า ทีผ่านมาหอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา ได้รับรางวัลหอการค้ายอด
เยียม และรางวัลผูว้ ่าสําเภาทอง ติดกันมาหลายปี ได้แสดงให้เห็นว่าทางหอการค้ามีผลงานมากมาย ทีเราทําร่ วมกับ
หอการค้าไทย ทุกโครงการทีหอการค้าไทยให้ทาํ หอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา ให้ความร่ วมมือทุกโครงการ การทํา
ผลงานส่งหอการค้ายอดเยียม และผูว้ ่าสําเภาทอง เริ มผลงานตังแต่เดือนกันยายน 2560 - สิ งหาคม 2561มีทงหมด
ั
4
มิติ 1.มิติดา้ นความเข้มแข็งขององค์กร 2.การพัฒนาเศรษฐกิจ 3.ด้านส่ งเสริ มการค้าและสมาชิก 4.ด้านสร้างคุณค่า
ชีวิต
มติทีประชุ ม รับทราบ
วาระที 10 เรืองรับรองบัญชีรายรับ – รายจ่าย เดือนมกราคม – มิถุนายน 2561
มติทีประชุ ม รับรอง
วาระที 11 เรืองอืนๆ
นายวัฒนา รัตนวงศ์ (ประธาน) กล่าวว่า หอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา ขอแสดงความยินดีมอบช่อดอกไม้
ให้ กับนายอาทร ช่วยณรงค์ รองประธานหอการค้า ทีได้รับรางวัลกํานันแหนบทอง ประจําปี 2561
นายชาลี เจริ ญสุข (กรรมการกิตติมศักดิ) กล่าวประชาสัมพันธ์ สโมสรไลออนส์ฉะเชิงเทรา จะจัดกิจกรรม
แข่งขันตอบคําถามในหนังสื อสารานุ กรมไทย ในวันที 18 สิ งหาคม 2561 ณ ศูนย์อาหารและการประชุม บลูม@
ฉะเชิ งเทรา ต.บางตีนเป็ ด อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา กรรมการหอการค้าท่ านใดทีเป็ นสมาชิกไลออนส์ขอเรี ยนเชิ ญ
ร่ วมงาน และท่านใดสนใจจะสังเมร่ อนสวนของนายกําพล เลิศเกียรติดาํ รงค์ รองประธานหอการค้าฯ สามารถสั ง
จองล่วงหน้า มีประมาณ 50 ผล
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

รายงานการประชุมคณะกรรมการหอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา ครังที 8/2561
วันพฤหัสบดีที 19 กันยายน 2561
ณ ห้ องประชุมศูนย์ อาหารและการประชุมบลูม@ ฉะเชิงเทราต. บางตีนเป็ ด อ. เมือง จ. ฉะเชิงเทรา
ผู้เข้ าประชุ ม
1.นายสุวิทย์ คําดี
2.นายพูลลาภ อุไรงาม
3.นายมนัส ท่านนะมัย
4.นางสาวปิ ยพัชร์ ภักดีคาํ
5.นางสาวสุวิชาดา อ่อนนาง
6.ร.ท.สัณชัย ผาสุก
7.อ.วัชราภรณ์ สิงห์สาํ ราญ
8.นายอนุมตั ิ หนูทอง

ผูว้ ่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา
ทีปรึ กษากิตติมศักดิ
เกษตรและสหกรณ์จงั หวัดฉะเชิงเทรา
ทีปรึ กษากิตติมศักดิ
ประกันสังคมจังหวัดฉะเชิงเทรา
ทีปรึ กษากิตติมศักดิ
ผอ.สํานักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดฉะเชิงเทราทีปรึ กษากิตติมศักดิ
(แทน) หัวหน้าสํานักงานจังหวัดฉะเชิงเทรา
ทีปรึ กษากิตติมศักดิ
(แทน) ผูบ้ งั คับกองพันทหารช่างที 2 รักษาพระองค์ ทีปรึ กษากิตติมศักดิ
(แทน) อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎราชนคริ นทร์ ทีปรึ กษากิตติมศักดิ
(แทน) ผอ.แขวงการทางหลวงจังหวัดฉะเชิงเทรา ทีปรึ กษากิตติมศักดิ

9.นางยุภาภรณ์ จันทร์ชยั
(แทน) พัฒนาสังคมและความมันคงของมนุษย์
10.นายสมบัติ ช่างทอง
(แทน) นายแพทย์สาธารณะสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา
11.พญ.รุ จรัตน์ ปุญยลิขิต
(แทน) ผอ.โรงพยาบาลพุทธโสธร
12.นายสุนทร กระตุกฤกษ์
(แทน) ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา
13.นายวัฒนา รัตนวงศ์
14.นายสมนึก ทักษิณา
15.นายชาลี เจริ ญสุข
16.นายอุทยั
ศรี สาลีกุลรัตน์
17.ดร.พวงทอง วรรรณี เวชศิลป์
18.นางบุญมี ศรี สุข
19.นางขันคํา ศรี วรรณ
20.นางอาภรณ์ วัชระ
21.นางวรนิต กตญาณ
22.นายอาทร ช่วยณรงค์
23.นายวสันต์ ศิรินภารัตน์
24.นายจิตรกร เผด็จศึก
25.นายกําพล เลิศเกียรติดาํ รงค์
รองประธาน
26.นายอาทร ผดุงเจริ ญ
27.นายไชยา สิทธิเจริ ญพร
28.นายจอมพงษ์ ชูทบั ทิม
29.นายณรงค์ศกั ดิ แก้วเมืองเพชร
30.นายสุนทร กระตุฤกษ์
31.นายวสันต์ วโรกร
32.นายพงษ์ศกั ดิ เสริ มศักดิศศิธร
33.นายธานินทร์ เสริ มศักดิศศิธร
34.นายเฉลิง จูจาํ รัส
35.นางสาวธวิยา สุดใจ (แทน) นายสมัชญ์ยงศิริ
ผู้ร่วมประชุ ม
1.ร.ท.สมศักดิ ยุคขะระ
2.นายวิชาญ สัจจาพิทกั ษ์กุล
3.นายพงศ์ธร เผ่าบรรจง

ทีปรึ กษากิตติมศักดิ
ทีปรึ กษากิตติมศักดิ
ทีปรึ กษากิตติมศักดิ
ทีปรึ กษากิตติมศักดิ
ประธาน
ประธานกิตติมศักดิ
กรรมการกิตติมศักดิ
กรรมการกิตติมศักดิ
รองประธาน
รองประธาน
รองประธาน
รองประธาน
รองประธาน
รองประธาน
รองประธาน
รองประธาน
รองประธาน
รองประธาน
เลขาธิการ
ปฏิคม
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

สมาชิกหอการค้าฯ
สมาชิกหอการค้าฯ
สมาชิกหอการค้าฯ

4.นายกิตติศกั ดิ กิจชีววิทยา
5.ดร.อธิวฒั น์ พุทธะวรรณพงศ์

สมาชิกหอการค้าฯ
สมาชิกหอการค้าฯ

วาระที 1 เรืองแจ้งเพือทราบ
- กิจกรรมร่ วมกับหอการค้าอืนๆ
18กันยายน 2561 เวลา 14.00 น.นายวัฒนา รัตนวงศ์ ประธานร่ วมประชุมคณะกรรมการกลุ่มพืช เศรษฐกิจ
หลัก ครังที 3-2/2651 ณ ห้องประชุม 2201 ชัน 2 อาคารจรู ญ สีบุญเรื อง หอการค้าไทย
27 กันยายน 2561 เวลา 10.00-16.00 น.นายวัฒนา รัตนวงศ์ ประธาน นายทรงภพ ยงศิริ กรรมการ ประชุม
คณะกรรมการหอการค้ากลุ่มเบญจบูรพาสุวรรณภูมิ ครังที 3/2561 ณ ห้องประชุมโรงแรมแกรนด์ไดมอนด์ จังหวัด
บันเตียเมียนเจย ประเทศกัมพูชา
28 กันยายน 2561 เวลา 15.00-17.30 น. นายวัฒนา รัตนวงศ์ ประธาน นางบุญมี ศรี สุข รองประธาน นาย
จอม
พงษ์ ชูทบั ทิม เลขาธิการ นายสมัชญ์ยงศิริ ประธานผูป้ ระกอบการรุ่ นใหม่ YEC หอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา นาย
กิตติศกั ดิ กิจชีววิทยา สมาชิก ร่ วมพิธีเปิ ดงานหอการค้าแฟร์ ( TCC Fair 2018 ) และพิธีเปิ ดคอนเสิ ร์ตทีวี 3 สัญจร
19.00-20.00 น. ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนพรรษา จังหวัดเชียงใหม่
หอการค้าไทย กําหนดจัดงานหอการค้าแฟร์ ( TCC Fair 2018 ) ระหว่างวันที 28 กันยายน- 7 ตุลาคม 2561
29-30 กันยายน 2561 นายชัยรั ตน์ โสธรนพบุ ตร นางวรนิ ตกตญาณ รองประธาน นายจอมพงษ์ ชูทับทิ ม
เลขาธิการ
ร่ วมประชุมคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจพืนทีภาคตะวันออก หอการค้าไทย ครังที2/2561ณ โรงแรมโกลเด้นซิตี จังหวัด
ระยองโดยมีวตั ถุประสงค์ เพือขับเคลือนยุทธศาสตร์ภาคตะวันออก ภายใต้แนวทางการสร้างความเข้มแข็งและยังยืนให้กบั
เศรษฐกิจภายในประเทศ โดยมีผเู้ ข้าร่ วมประชุมประประกอบด้วย ประธานหอการค้าจังหวัด เลขาธิการหอการค้าจังหวัด
ประธาน YEC หอการค้าจังหวัด และคณะทํางานขับเคลือนเศรษฐกิจ 3 ด้าน 1.ด้านการค้า การลงทุน และการค้าชายแดน 2.
ด้านการเกษตรและอาหาร 3 ด้านการท่องเทียว
8 ตุลาคม 2561 เวลา 09.00-12.00 น. นายวัฒนา รัตนวงศ์ ประธาน ร่ วมงานสัมมนา บทบาทภาคเอกชน ในการ
พัฒนาการศึกษาไทย ณ อาคาร 23 ชัน 7 มหาวิทยาลัย หอการค้าไทย กรุ งเทพฯ
- กิจกรรมร่ วมกับภาครัฐ
19 กันยายน 2561 เวลา 06.30 น.นายมนัส ตันงาม จิตรกร เผด็จศึก รองประธาน นายณรงค์ศกั ดิ แก้วเมืองเพชร
ร่ วมพิธีเปิ ดการเข้าชมพิพิธภัณฑ์เมืองฉะเชิงเทรา และ ร่ วมโครงการแลกเปลียนเรี ยนรู้ สร้างเครื อข่ายความมือเพือ
การพัฒ นาองค์ก ารและการปฏิบัติ ร าชการ ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2561 (สภากาแฟ) ณ พิพิธภัณ ฑ์เมือ ง
ฉะเชิงเทรา อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา
19 กันยายน 2561 เวลา 08.30 น.นายอาทร ผดุงเจริ ญ รองประธาน ร่ วมประชุมเพือระดมความเดิน เห็นในการ

วางและจัดทําผังโครงการวางผังการระบายนําจังหวัดในลุ่มนําบางปะกง ครังที 2 ณ ห้องเพทาย ชัน 1 โรงแรมแก
รนด์รอยัล พลาซ่า อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา
19 กันยายน 2561 เวลา 14.30-16.30 น.นายอาทร ผดุงเจริ ญ รองประธาน ร่ วมประชุมคณะทํางานบูรณาการ
ด้านแผนยุทธศาสตร์ พลังงานจังหวัดฉะเชิงเทรา ครังที 2/2561 ณ ห้องประชุมศูนย์ขอ้ มูลอาเซียน ชัน 1 ศาลากลาง
จังหวัดฉะเชิงเทรา
19 กันยายน 2561 เวลา 14.00 น.นายจอมพงษ์ ชูทบั ทิม เลขาธิการ ร่ วมประชุมคณะอนุ กรรมการฟื นฟูและ
พัฒนาศักยภาพการหารายได้ ของลูกหนีนอกระบบ ณ ห้องประชุมพงษ์ศิริพฒั น์ ชัน 4 ศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา
20 กันยายน 2561 เวลา 09.30 น.นายจิตรกร เผด็จศึก รองประธาน ร่ วมประชุมคณะกรรมการกํากับการทวง
หนี
ประจําจังหวัดฉะเชิงเทรา ครังที 1/2561 ณ ห้องประชุมสุนทรพิพิธ ชัน 3 ชัน 3 ศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา
20 กันยายน 2561 เวลา 09.30 น. นางบุญมี ศรี สุข รองประธาน ร่ วมประชุมคณะอนุกรรมการหนึงตําบล หนึง
ผลิตภัณฑ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา ณ ห้องประชุมศูนย์ขอ้ มูลอาเซียน ชัน 1 ศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา
20 กันยายน 2561 เวลา 13.30 น. นายจอมพงษ์ ชูทบั ทิม เลขาธิการ ร่ วมประชุมคณะกรรมการบริ หารงานบริ หาร
จังหวัดแบบบูรณาการ ( ก.บ.จ.) จังหวัดฉะเชิงเทรา ครังที 4/2561 ณ ห้องประชุมพงษ์ศิริพฒั น์ ชัน 4 ศาลากลางจังหวัด
ฉะเชิงเทรา
20 กันยายน 2561 เวลา 13.30 น. นายวัฒนา รัตนวงศ์ ประธาน ร่ วมประชุมคณะกรรมการกําหนดราคาทรัพย์จงั หวัด
ฉะเชิงเทรา ณ สํานักงานบังคับคดีจงั หวัดฉะเชิงเทรา
20 กันยายน 2561 เวลา 15.30 น. นางวรนิตกตญาณ รองประธาน นายจอมพงษ์ ชูทบั ทิม เลขาธิการ ร่ วมพิธีเปิ ดงาน
ชุมชนท่ องเที ยว OTOP นวัตวิถี ณ เวที กลางงานมหกรรมชุมชนท่องเที ยว OTOPนวัตวิธี กองพันทหารช่างที 2 รั กษา
พระองค์
20 กันยายน 2561 เวลา 18.00 น. นายวัฒนา รัตนวงศ์ ประธานและคณะกรรมการร่ วมงานเลียงเกษียณอายุราชการ
ประจําปี 2561 ณ วิหารแปดเซียน อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา
21กันยายน 2561 เวลา 13.30 น. นายมนัส ตันงาม รองประธาน ร่ วมประชุมคณะทํางานจัดการจราจร ในพืนที
อําเภอเมืองฉะเชิงเทรา ณ ห้องประชุมมรุ พงษ์ศิริพฒั น์ ชัน 4 ศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา
24 กันยายน 2561 เวลา 09.00น.นายชาลี เจริ ญสุข กรรมการกิตติมศักดิ ร่ วมประชุมคณะทํางานการผลิตการผลิตและ
พัฒนากําลังคนจังหวัดฉะเชิงเทรา ครังที 2/2651 ณ ห้องประชุมมรุ พงษ์ศิริพฒั น์ ชัน 4 ศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา
24 กันยายน 2561 เวลา 13.00-16.30 น.นายจิตรกร เผด็จศึก รองประธาน ประชุมคณะกรรมการพัฒนาการเกษตรและ
สหกรณ์จงั หวัดฉะเชิงเทรา ครังที 5/2561 ณ ห้องประชุมมรุ พงษ์ศิริพฒั น์ ชัน 4 ศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา
24 กันยายน 2561 เวลา 13.30 น.นายชัยรัตน์ โสธรนพบุตร รองประธาน ประชุมคณะทํางานเครื อข่ายอุตสาหกรรม
เชิงนิเวศ ( Eco Network ) พืนทีกลุ่มโรงงานนิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี อ.แปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา ครังที 1/2561 ณ
ห้องประชุมนิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี อ.แปลงยาว จ.ฉะเชิงเทรา

24 กันยายน 2561 เวลา 13.30-15.30 น. นายวัฒนา รัตนวงศ์ ประธานนายณรงค์ศกั ดิ แก้วเมืองเพชร ปฏิคม
ร่ วมประชุมหารื อเพือขึนทะเบียนครู พิเศษอาชีวศึกษา อุตสาหกรรม 4.0 และ 10 อุตสาหกรรมในพืนที EEC ณ ห้องประชุม
จันทร์เกษม อาคารราชวัลลภ ชัน 1 กระทรวงศึกษาธิการ กรุ งเทพฯ
25 กันยายน 2561 เวลา 08.00-16.00 น. นายวัฒนา รัตนวงศ์ ประธาน และคณะกรรมการหอการค้าฯ ร่ วม
ประชุมปฏิบัติ การโครงการเวที การรับรู้ ทิศทางการพัฒ นาและวางแผนงานอนาคตจังหวัด ฉะเชิ งเทรา ณ ห้อง
บุษราคัม โรงแรมแกรนด์รอยัล พล่าซ่า อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา
25 กันยายน 2561 เวลา 09.00 -12.00 น.นายชัยรัตน์ โสธรนพบุตร รองประธาน ร่ วมการประชุมกลุ่มย่อย ( Focus
Group ) เพือรับฟังความคิดเห็นจากผูท้ ีมีส่วนได้ส่วนเสี ยและผูท้ ีเกียวข้อง โดยตรง ครังที 1 โครงการพัฒนาสถานี ขนส่ ง
สินค้า คอนเทอเนอร์รองรับ EEC ณ โรงแรมซันธารา เวลเนส รี สอร์ทแอนด์ โฮเทล อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา
26 กันยายน 2561 เวลา 09.30 น. นายวัฒนา รัตนวงศ์ ประธาน รับมอบเกียรติบตั ร องค์การทีมีกิจกรรมทางสังคม
ดีเด่น ระดับจังหวัด ประจําปี 2561 ณ ห้องประชุมมรุ พงษ์ศิริพฒั น์ ชัน 4 ศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา
26 กันยายน 2561 เวลา 10.00 น. นายวัฒนา รัตนวงศ์ ประธาน ประชุมหัวหน้าส่ วนราชการ ประจําเดือนกันยายน
2561 ณ ห้องประชุมมรุ พงษ์ศิริพฒั น์ ชัน 4 ศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา
26 กันยายน 2561 เวลา 13.00 น. นายชาลี เจริ ญสุ ข กรรมการกิตติมศักดิ ร่ วมประชุมคณะกรรมการรักษาความ
มันคงและความสงบเรี ยบร้อยจังหวัดฉะเชิงเทรา ครังที 6/2561 ณ ห้องประชุมมรุ พงษ์ศิริพฒั น์ ชัน 4 ศาลากลางจังหวัด
ฉะเชิงเทรา
26 กันยายน 2561 เวลา 13.00 น. นายจอมพงษ์ ชูทบั ทิม เลขาธิการ ร่ วมรับฟังความคิดเห็นของภาคประชาชน ต่อ
โครงการบริ หารจัดการ พืนทีกําจัดสิ งปฏิกูล และขยะมูลฝอย เพือปรับปรุ งและพัฒนาพืนทีกําจัดขยะให้อยู่ในสถานที
เหมาะสม ณ ห้องประชุมองค์การบริ หารบริ หารส่วนตําบลหนามแดง อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา
26 กันยายน 2561 เวลา 14.30 น.นายสมพงษ์ นําศรี เจริ ญสุ ข ทีปรึ กษา ร่ วมประชุมคณะกรรมการศูนย์อาํ นวยการ
ป้ องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดครังที 9/2561 ณ ห้องประชุมมรุ พงษ์ศิริพฒั น์ ชัน 4 ศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา
26 กันยายน 2561 เวลา 18.00 น.นายณรงค์ศกั ดิ แก้วเมืองเพชร ปฏิคม ร่ วมงานเกษียณอายุราชการของตํารวจภูธร
จังหวัดฉะเชิงเทา ประจําปี งบประมาณ 2561 ณ โรงแรมทีไทม์บางคล้า อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา
27 กันยายน 2561 เวลา 09.30 นนายชาลี เจริ ญสุข กรรมการกิตติมศักดิ ร่ วมประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาแรงงาน
และประสานงานการฝึ กอาชีพจังหวัดจังหวัดฉะเชิงเทรา (กพร.ปจ.ฉช) ครังที 2/2561 ณ ห้องประชุม ณ ห้องประชุมศูนย์
ข้อมูลอาเซียน ชัน 1 ศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา
27 กันยายน 2561 เวลา 09.30-12.00 น. นางวรนิตกตญาณ นางอาภรณ์ วัชระ รองประธาน ร่ วมรับฟังการ
แถลงแผนและทิศทางการดําเนินด้านการตลาดของการท่องเทียวแห่ งประเทศไทย สํานักงานฉะเชิงเทรา ประจําปี
2561 ณ โรงแรมซันธาราเวลเนส รี สอร์ทแอนด์ โอเทล จังหวัดฉะเชิงเทรา
27 กัน ยายน 2561 เวลา 13.30 น. นายจิ ตรกร เผด็จ ศึก รองประธาน ร่ วมประชุมคณะกรรมการพัฒนา
คุณภาพชีวิตผูบ้ ริ หารมีบตั ร สวัสดิการ แห่งรัฐ ประจําจังหวัดฉะเชิงเทรา ครังที 9/2561 ณ ห้องประชุมศูนย์ขอ้ มูล
อาเซียน (ชัน 1) ศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา

28 กันยายน 2561 เวลา 09.00น.คณะกรรมการหอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทราร่ วมพีเปิ ดสวนทําความดี ถวาย
หลวงพ่อโสธร โดยมีนายสุวิทย์ คําดี ผูว้ าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็ นประธาน
10 ตุลาคม 2561 เวลา 09.00 น.นายวัฒนา รัตนวงศ์ ประธาน และคณะกรรมการหอการค้าฯ เข้าพบนายระพี
ผ่องบุพกิจ ผูว้ ่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา นายวรพจน์ แววสิ งห์งาม และนายประสงค์ คงเคารพธรรม รองผูว้ ่า
ราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา และ เพือแสดงความยินดีในโอกาสรับตําแหน่งในจังหวัดฉะเชิงเทรา
13 ตุลาคม 2561 เวลา 18.00 น.นายวัฒนา รัตนวงศ์ ประธาน และคณะกรรมการหอการค้าฯ ร่ วมกิจกรรมน้อม
รําลึกเนืองในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พระราชบพิตร ณ บริ เวณหน้า
ศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา
15 ตุลาคม 2561 เวลา 13.00 น. นายจิตรกร เผด็จศึก นายวสันต์ ศิรินภารัตน์ รองประธาน ร่ วมงานแถลงข่าว
มหกรรมกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนกลาง ณ ลานกิจกรรม ชัน 2 ห้างโรบินสันไลฟ์ สไตล์ฉะเชิงเทรา
17 ตุลาคม 2561 เวลา 10.00 น.นายชาลี เจริ ญสุ ข กรรมการกิตติมศักดิร่ วมเป็ นร่ วมเป็ นเกียรติวนั สถาปนา
สํานักงานตํารวจแห่งชาติ ประจําปี 2561 ณ ห้องประชุมตํารวจภูธรจังหวัดฉะเชิงเทรา
19 ตุลาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายจิตรกร เผด็จศึก รองประธาน ร่ วมประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลือนแผน
บูรณาการด้านการศึกษาระดับภาค (ภาคตะวันออก) ของกระทรวงศึกษาธิการ ประจําปี งบประมาณ 2516 ครังที
2/2561 ของสํานักงานศึกษาธิการภาค 3 ณ โรงแรมซันไรส์ลากูน โอเทลแอนด์กอล์ฟ อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา
19 ตุลาคม 2561 เวลา 09.00 น.นายชาลี เจริ ญสุข กรรมการกิตติมศักดิ นางวรนิ ตกตญาณ รองประธาน ร่ วม
พิธีวนั สถาปนากองพลทหาราบที 11 ครบรอบปี ที 37 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา กองพลทหาราบที 11
19 ตุลาคม 2561 เวลา 13.30 น. นายจอมพงษ์ ชูทบั ทิ ม เลขาธิการ ร่ วมประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือ
ผูป้ ระสบภัยพิบตั ิ จังหวัดฉะเชิงเทรา (ก.ช.ภ.จ.ฉช.) ครังที 6/2561 ณ ห้องประชุมศูนย์ขอ้ มูลอาเซียน (ชัน 1 ) ศาลากลาง
จังหวัดฉะเชิงเทรา
19 ตุลาคม 2561 เวลา 18.00 น. นางวรนิ ตกตญาณ รองประธาน ร่ วมเป็ นเกียรติในพิธีเปิ ดโครงการลุ่มนําแห่ ง
ความศรัทธา เพือส่งเสริ มการท่องเทียวเชิงนิเวศ สุขภาพและวัฒนธรรม กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนกลาง มหกรรมอาหารกลุ่ม
จังหวัดภาคกลางตอนกลาง ณ บริ เวณริ มแม่นาํ บางปะกง ตรงข้ามสวนมรุ พงษ์ ต.หน้าเมือง จ.ฉะเชิงเทรา
- กิจกรรมอืนๆ
27 กันยายน 2561 เวลา 14.30-16.00 น. นายมนัส ตันงาม รองประธาน ร่ วมเป็ นวิทยากรในการเสวนาและ
คณะกรรมการหอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทราร่ วมสัมมนา ในหัวข้อ EEC คนฉะเชิงเทรา ...ได้อะไร เพือระดมความ
คิดเห็น พร้อมถ่ายทอด รวมถึงสร้างการรับรู้ถึงโอกาสและความเชือมันต่อประชาชนในพืนที ถึงแนวทางการพัฒนา
นี ให้ด าํ เนิ น ควบคู่ไปกับการพัฒ นาพืนที ให้เติบโตไปพร้ อมกัน อย่างมันคงและยังยืน ณ ห้องเทพราชแกรนด์
โรงแรม ซันธาราเวลเนส รี สอร์ทแอนด์ โอเทล จังหวัดฉะเชิงเทรา
27 กันยายน 2561 เวลา 16.00 น.นายวัฒนา รัต นวงศ์ ประธาน และคณะกรรมการหอการค้าฯร่ ว มงาน
Grand Opening บริ ษทั เฮอริ เทจฮอนด้า ออโตโมบิล จํากัด ณ บริ ษทั เฮอริ เทจฮอนด้า ออโตโมบิล จํากัด ต.บาง
ตีนเป็ ด
อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา

17 ตุลาคม 2561 เวลา 16.30 -18.00 น. นายจิตรกร เผด็จศึก นายวสันต์ ศิรินภารัต น์ รองประธาน ร่ วมงาน
เสวนา หัวข้อ ใช้ชีวิตอย่างไร ห่ างมะเร็ งเต้านม ณ บริ เวณลานกิจกรรม ชัน 1 ห้างโรบินสันไลฟ์ สไตล์ อ.เมือง จ.
ฉะเชิงเทรา
มติทีประชุ ม รับทราบ
นายสุวิทย์ คําดี (ผูว้ ่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา)กล่าว ผม มาอยูจ่ งั หวัดฉะเชิงเทรา 365 วัน ทํางานทุกวันไม่มีวนั หยุด
การสร้างฝ่ ายมีชีวิตตามศาสตร์พระราชา ช่วยให้เกิดการแก้ปัญหานําในพืนทีได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ ชาวบ้านในพืนทีได้ใช้
ประโยชน์ สร้างความรัก ความสมานฉันท์ และความปรองดองให้เกิดขึนได้อย่างยังยืนในชุมชน ตอนนี ฝ่ ายมีชีวติ มีทงสิ
ั น 52
ฝาย ประโยชน์ของฝายมีชีวิต มีมากมายในช่วงหน้านําหลาก ฝายมีชีวิตจะช่วยในการชะลอนําและกักเก็บนํา ไม่ให้นาํ ไปท่วม
ทีรุ นแรงในช่วงหน้าแล้ง ฝายมีชีวิตจะช่วยทดนําระบายนํา จากทีกักเก็บไว้ไปเพือการบริ โภค อุปโภครักษาความชุมชืนให้
ระบบนิเวศน์ โดยการซึมลงใต้ดินของนําได้ลึกลง และแผ่กว้างตามผิวดินได้ไกลมากฝายมีชีวิตไม่ตดั วงจรทางระบบนิ เวศน์
ของทังสัตว์ และพืช โดยปลาสามารถขึนลงวางไข่ได้ตามธรรมชาติ ตะกอนทรายสามารถไหลข้ามผ่านไปได้ทางบันไดหลัง
เพือให้ดา้ นหลังฝายมีระบบนิ เวศน์ชายหาดเหมือนเดิมฝายมีชีวิตสามารถสร้างระบบนิ เวศน์เดิมให้กลับมา ทังพืชพันธุ์ใหม่
ตลอดสัตว์นาํ ทีหายไปให้กลับมามีเช่นเดิมทังชนิดและปริ มาณฝายมีชวี ิตสามารถสร้างความรัก ความสมานฉันท์ให้เกิดขึนใน
ชุมชนอย่างยังยืน จากการร่ วมแรงร่ วมใจในการก่ อสร้างและบํารุ งรักษาฝายมีชีวิตสร้ างคุณภาพชีวิตของคนให้กลับมาดี
เช่นเดิม ตอบโจทย์เศรษฐกิจชุมชนให้เข้มแข็ง และแบบพอเพียงโจทย์ทางธรรมชาติทีว่า"เมือนําเปลียน พืชจะเปลียน และสัตว์
ก็จะเปลียนตาม และทีสุดแล้วสังคมก็จะเปลียน"วันนีฝายมีชีวิตได้ตอบโจทย์นีแล้วครับ ฝายมีชีวิตได้เปลียนสังคมแล้ว เพราะ
ฝายมีชีวิตได้ทาํ ให้นาํ มีคุณภาพดีและปริ มาณทีเพียงพอหล่อเลียงผืนดินนําไปสู่การยกระดับคุณภาพชีวิตของผูค้ นในชุมชน
และสังคมอย่างเป็ นรู ปธรรมแล้วในขณะนี
ขอเชิญชวนกรรมการหอการค้าฯ ร่ วมงานสร้างฝ่ ายมีชีวิต ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงช่วงเช้าได้ทาํ การตอกเสาเอก
ผูกผ้าสามสีและสักการะสิ งศักดิสิทธิ ในวันที 23 กันยายน 2561 ณ บ้านชมพู หมู่ 17 ต.ท่าตะเกียบ อ.ท่าตะเกียบ จ.ฉะเชิงเทรา
และช่ วงเย็นมีงานเลียงขอบคุ ณส่ วนราชการจังหวัด และส่ วนราชการอําเภอท่ าตะเกี ยบ ผูใ้ หญ่ บา้ น ครู ฝาย และชาวบ้าน
ร่ วมงาน
ขอเชิญคณะกรรมการหอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา ร่ วมประชุมปฏิบตั ิการโครงการเวทีการรับรู้ทิศทางการพัฒนาและ
การวางแผนงานอนาคตจังหวัดฉะเชิงเทรา ในวันอังคารที 25 กันยายน 2561 เวลา 08.00-16.00 น ณ ห้องบุษราคัม โรงแรมแก
รนด์รอยัล พลาซ่า อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา
และเรื องโครงการจัดระเบียบชุมชนปรับปรุ งภูมิทศั น์ให้สวยงาม ตังแต่เดือนสิงหาคม - กันยายน 2561 บริ เวณโดยรอบ
วัดโสธรวรารามวรวิหาร ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา เพือความเป็ นระเบียบเรี ยบร้อย เป็ นสง่างามแก่พระอุโบสถหลวงพ่อ
พุทธโสธร ซึงเป็ นพระอุโบสถประจํารัชกาลที 9 และเพือให้นกั ท่องเทียวทีมากราบไหว้ ได้เกิดความสะดวก และเป็ นการส่งเสริ ม

ด้านการท่องเทียวของจังหวัดฉะเชิงเทราขณะนีได้ดาํ เนินการ ถมดิน ปลูกต้นไม้เสร็ จประมาณ 90 % จะมีการตังศาลพระภูมิ ซึงถือ
เป็ นพิธีมงคลอันศักดิสิทธิ และเป็ นสิริมงคล ในวันที 25 กันยายน 2561 เวลา 09.00 น. ณ บริ เวณพืนทีปรับภูมิทศั น์ วัดโสธรวรา
รามวรวิหาร อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา และเชิญร่ วมร่ วมพิธีเปิ ดสวนสาธารณะ ทําบุญเลียงพระ และร่ วมปลูกต้นไม้ ในวันศุกร์ ที 28
กันยายน 2561 เวลา 08.00-12.00 น.ณ บริ เวณหน้าโบสถ์ วัดหลวงพ่อโสธรวรารามวรวิหาร ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา
มติทีประชุ ม

รับทราบ

วาระที 2 เรืองรับรองรายงานการประชุ มคณะกรรมการหอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา ครังที 7/2561
มติทีประชุ ม

รับรอง

วาระที 3 เรืองสืบเนืองจากการประชุ มครังทีแล้ว
3.1 การสนับสนุนส่ วนราชการในการพัฒนาพืนทีหน้ าวัดหลวงพ่อโสธร เพือสาธารณประโยชน์
นายจิตรกร เผด็จศึก (รองประธาน) กล่าวว่า ขอเชิญกรรมการและสมาชิกหอการค้า และผูร้ ่ วมบริ จาคเงิน
และต้นไม้ร่วมพิธีตงศาลพระภู
ั
มิ ซึงถือเป็ นพิธีมงคลอันศักดิสิ ทธิ และเป็ นสิ ริมงคล ในวัน อังคารที 25 กันยายน
2561 เวลา 09.00 น. ณ บริ เวณพืนทีปรับภูมิทศั น์ วัดโสธรวรารามวรวิหาร อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา และเชิญร่ วมพิธี
เปิ ดสวนสาธารณะ ทําบุญเลียงพระ และร่ วมปลูกต้นไม้ ในวันศุกร์ ที 28 กันยายน 2561 ณ บริ เวณหน้าโบสถ์ วัด
หลวงพ่อโสธรวรารามวรวิหาร ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทราโดยนายสุวิทย์ คําดี ผูว้ ่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา
เป็ นประธาน ทัง 2 งาน ความคืบหน้าของสวนสาธารณะ ตอนนีการถมพืนทีเริ มสําเร็ จ ไป 90 % เหลือแต่การปลูก
ต้นไม้ ปลูกหญ้า ตอนนีมีคนบริ จาคเงินซือต้นไม้ เข้ามาเรื อยๆ แต่ยงั ไม่เพียงพอ ถ้าท่านใดจะร่ วมบริ จาค โอนเงิน
มา
ทีธนาคารกรุ งเทพ สาขาโรบินสัน ฉะเชิงเทรา เลขที 580 - 7-11453-2 ชือบัญชี นายจิตรกร เผด็จศึก
และนายณรงค์ แก้วเมืองเพชร นายวัฒนา รัตนวงศ์ (โครงการปรับปรุ งภูมิทศั น์บริ เวณด้านหน้าพระอุโบสถวัดโส
ธรวรารามวิหาร)
มติทีประชุ ม รับทราบ
3.2การจัดกิจกรรมกอล์ฟเชือมความสัมพันธ์ ครังที 2/2561
นายจอมพงษ์ ชูทบั ทิม (เลขาธิการ) กล่าวว่า หอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา กําหนดจัดแข่งขัน กอล์ฟเชือม
ความสัมพันธ์ ครังที 2 ชิงถ้วยเกียรติยศ นายพินิจ จารุ สมบัติ อดีตรองนายกรัฐมนตรี ในพฤหัสบดีที 25 ตุลาคม
2561 ณ สนามบางปะกง ริ เวอร์ ไซด์ คันทรี คลับ ต.แสนภูดาษ อ.บ้านโพธิ จ.ฉะเชิงเทรา เป้ าหมาย 40 ทีม VIP 10
ทีม ๆละ 50,000 บาท ทีมธรรมดา 30 ทีมๆละ 25,000 บาท
นายวัฒนา รัตนวงศ์ (ประธาน) กล่าวว่า ผมรับเป็ นประธานจัดการแข่งขันกอล์ฟเชือมความสัมพันธ์ ครังที
2 สวนตัวผม รับมา 5 ทีม ขอความร่ วมมือให้คณะกรรมการหอการค้าทุกท่านให้ความร่ วมมือในการช่วยกันหาทีม
หรื อช่วยสนับสนุนการจัดกิจกรรมกอล์ฟเชือมความสัมพันธ์ รองประธาน ขอให้ช่วยกันหาทีม คนละ 1 ทีม ถ้าหา

ทีมไม่ได้ก็ช่ว ยสนับสนุ นของรางวัล คนละ 5,000 บาท และจะนัดรองประธานและคณะทํางานจัด การแข่ง ไป
ประสานกับนายพินิจ จารุ สมบัติ อดีตรองนายกรัฐมนตรี ในการช่วยสนับสนุนหาทีม VIP เหมือนเดิม
มติทีประชุ ม รับทราบ
3.3 การจัดงานหอการค้าแฟร์ ครังที 10 อร่ อยได้ ...ไร้ แอลกอฮอล์ (31 ตุลาคม – 4 พฤศจิกายน 2561)
นางบุญมี ศรี สุข (รองประธาน) กล่าวว่างานหอการค้าแฟร์ ครังที 10 อร่ อยได้...ไร้ แอลกอฮอล์ ระหว่างวันที 31
ตุลาคม – 4 พฤศจิกายน 2561ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนคริ นทร์ วัตถุประสงค์การจัดงาน เพือส่ งเสริ มการผลิตการตลาด แก่
ผูป้ ระกอบการ OTOP สินค้าอุตสาหกรรม สินค้าเกษตร ปลอดภัย สิ นค้าอุปโภค –บริ โภค ต่างๆ รวมถึงมหกรรมอาหารสะอาด
รสชาติอร่ อย ถูกหลักอาหลักอนามัย ซึงเป็ นการประชาสัมพันธ์ และส่ งเสริ มด้านการท่องเทียวด้านการท่องเทียว มีการแสดง
ดนตรี แสงสี ตระการตา มีการสาธิ ต เมนูอาหารเพือสุ ขภาพ สิ นค้าดีมาตรฐานจากทั วทุกภูมิภาค โซนของดีของฝากสิ นค้า
ทัวไป มี 105 บูธ มุม 9 บูธธรรดา 114 บูธ โซนอาหารปรุ ง มุม 14 บูธ ธรรมดา 29 รวม 43 บูธบูธต้นไม้ 27 บูธ รวมทังหมด 184
บูธ
นายวัฒนา รัตนวงศ์ (ประธาน) กล่าวว่า การจัดงานหอการค้าแฟร์ หอการค้าจัดขึนทุกปี ขอให้กรรมการ
ช่วยสนับสนุนการจัดงาน โดยการให้การสนับสนุ น ขึนป้ ายประชาสัมพันธ์ หน้าเวที และป้ ายประชาสัมพันธ์งาน
ต่างๆ และผมกับคุณบุญมี ศรี สุข ประธานจัดงาน พร้อมด้วยทีมงาน นายจอมพงษ์ ชูทบั ทิม เลขาธิการ นายสมัชญ์
ยงศิริ ประธานผูป้ ระกอบการรุ่ น ใหม่ YEC จะไปดูงานหอการค้าแฟร์ ( TCC Fair 2018 ) ระหว่างวัน ที 28
กันยายน- 7 ตุลาคม 2561
และร่ วมพิธีเปิ ดงานหอการค้าแฟร์ ( TCC Fair 2018 ) และพิธีเปิ ดคอนเสิร์ตทีวี 3 สัญจร 19.00-20.00 น.ในวันที 28
กันยายน 2561 เวลา 15.00-17.30 น. ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสิ นค้านานาชาติ เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชน
พรรษา จังหวัดเชียงใหม่ กลับมาค่อยนัดประชุมกลุ่มย่อยกัน เรื องวันแถลงข่าว และการจัดรู ปแบบงานหอการค้า
แฟร์ ครังที 10
มติทีประชุ ม รับทราบ
วาระที 4 เรืองเพือพิจารณา
- การให้ ความร่ วมมือกับสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดฉะเชิงเทรา ในโครงการส่ งเสริม
ประสิทธิภาพการมีส่วนร่ วมของเครือข่ ายในด้ านการศึกษาและอาชีพกับเด็กและเยาวชน
นางอาภรณ์ วัชระ (รองประธาน) กล่าวว่า ร่ วมประชุมกับสถานพินิจและคุม้ ครองเด็กและเยาวชนจังหวัด
ฉะเชิงเทรา ในวันที 31 สิงหาคม 2561 เรื องโครงการส่งเสริ มประสิทธิภาพการมีส่วนร่ วมของเครื อข่ายในด้านการศึกษาและ
อาชีพสําหรับเด็กและเยาวชน ในทีประชุมอยากให้โรงเรี ยน สถานประกอบการหรื อหน่วยงานต่างๆ รับเด็กและเยาวชนเข้า
ศึกษาต่อ/ฝึ กงาน จ้างงาน หน่ วยงานจําเป็ นต้องขอข้อมูล เพิ มเติมรายละเอียดทีเกี ยวข้อง เช่น ระดับชันทีเปิ ดรับสมัคร
ตําแหน่งทีจ้าง คุณสมบัติทีต้องการของผูส้ มัคร สวัสดิการต่างๆ โดยแยกตามประเภททีสามารถสนับสนุ นการดําเนิ นงาน
ของเครื อข่ายแบ่งออกเป็ น 3 ประเภท ตามบทบาทหน้าทีได้แก่ ด้านการเรี ยนการสอน ด้านการบําบัด แก้ไขฟื นฟู และด้าน
การฝึ กงานและจ้างงาน และหน่ วยงานภาคธุรกิจสามารถแบ่งได้ตามลักษณะงาน 3 ประเภท 1.ธุ รกิจการเกษตร 2 ธุรกิ จ

อุตสาหกรรม 3.ธุรกิจด้านพาณิ ชย์และการให้บริ การ ต่อไปจะมีการกําหนดร่ างบันทึกข้อตกลงร่ วมมือ ( MOU ) สําหรับ
เครื อข่ายทีมีความประสงค์สนับสนุนหน่วยงาน และวันเวลา สถานทีทีจะลงนามในบันทึกข้อตกลงร่ วมกัน
มติทีประชุ ม รับหลักการ
นายจิตรกร เผด็จศึก (รองประธาน) กล่าวว่า อยากเสนอให้ทางหอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็ นเจ้าภาพจัดการ
แข่งขันพายเรื อยาว ในช่วงงานนมัสการหลวงพ่อพุธโสธรประจําปี 2561 ระหว่างวันที 19-28 พฤศจิกายน 2561ที
ผ่านมาได้งบประมาณจากองค์การบริ หารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา แต่ปีนีไม่มีงบประมาณ เลยไม่มีเจ้าภาพจัด ผมเห็น
ว่าเราน่ าจะอนุ รักษ์วฒั นธรรมประเพณี ของไทยไว้ โดยการสื บทอดกันมาเป็ นระยะเวลานาน จึงอยากเสนอในที
ประชุมว่าเห็นด้วยกับการเป็ นเจ้าภาพการแข่งขันพายเรื อยาวหรื อไม่ เรื องงบประมาณการจัดงาน คุยกับคุณอาทร
ผดุงเจริ ญ ว่าให้ของบของกองทุนโรงไฟฟ้ า มาช่วยสนับสนุนแต่ก็คงได้มาเป็ นบางส่วนเท่านัน เราคงต้องช่วยกันหา
งบประมาณมาสนับสนุน การแข่งขันพายเรื อยาว
มติทีประชุ ม รับหลักการ
วาระที 5 เรืองข้ อเสนอ ประเด็นปัญหาต่างๆ เข้ าสู่ กรอ.จ.ฉช/หอการค้ากลุ่มเบญจบูรพาสุ วรรณภูมิ
นายชาลี เจริ ญสุข (กรรมการกิตติมศักดิ) กล่าวว่า และฝากเรื องการเชิญร่ วมประชุมคณะกรรมการบริ หารงานกลุ่ม
จังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) อยากเสนอให้เข้าสู่ กรอ.จ.ฉช ให้ทางผูเ้ กียวข้องดูแลเรื องนี โดยการแต่งตัง คณะกรรมการ
บริ หารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) เพิ มอีก 2 ตําแหน่ ง 1.ประธานหอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา และประธาน สภา
อุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา ตอนนีมีคุณขันคํา ศรี วรรณ รองประธาน เป็ นตัวแทนภาคประชาชน โดยมีคุณณรงค์ศกั ดิ แก้ว
เมืองเพชร ไปประชุ มแทนเมือวันที 14 กันยายน 2561 ได้ฝากเรื องนี ไปนําเสนอในที ประชุมด้วยขณะนี หอการค้าจังหวัด
ฉะเชิงเทรา ไม่ได้อยูใ่ นกลุ่มเบญจบูรพาสุวรรณภูมิแล้ว แยกมาอยูใ่ นกลุ่มภาคตะวันออก 1 มีอยู่ 3 จังหวัด ฉะเชิงเทรา ชลบุรี และ
ระยอง ประธานคุณสุนทร เป็ นประธานกลุ่ม ภาคตะวันออก 1 งบต่างๆทีทางภาคตะวันนอกได้มาเราต้องมีส่วนรับรู้และร่ วม
เสนอแผนงานเพือของบประมาณมาพัฒนา ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก
นายณรงค์ศกั ดิ แก้วเมืองเพชร (ปฏิคม) กล่าวว่า ได้ร่วมประชุมคณะกรรมการบริ หารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ
(ก.บ.จ.)
ได้เสนอ ในทีประชุมแล้ว ทีประชุมแจ้งว่าไม่ได้แต่งตัง 2 ตําแหน่ งนี เพราะประธานหอกลุ่มภาคตะวันออก 1 คณะกรรมการ
บริ หารงานกลุม่ จังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ. ) อยูแ่ ล้ว ถือว่า เป็ นผูแ้ ทนของกลุ่ม คือ ชลบุรี ฉะเชิงเทรา ระยอง แต่ทีฟังจากการ
ประชุม ประธานหอกลุ่มภาคตะวันออก 1โดยคุณสุนทร จะพูดถึงเรื องราวปัญหาของจังหวัดชลบุรีเป็ นส่วนใหญ่ น่าจะเสนอใน
ภาพรวม 3 จังหวัด
มติทีประชุ ม รับทราบ
วาระที 6 เรืองระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก ( EEC)
นายวัฒนา รัตนวงศ์ ประธาน กล่าวว่ากรุ งเทพธุรกิจ เชิญคณะกรรมการหอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทราและ
ผูป้ ระกอบการในจังหวัดฉะเชิงเทรา ร่ วมสัมมนาสัญจร "EEC คนไทย.. ได้อะไร" จ.ฉะเชิงเทรา ในวันพฤหัสบดี ที
27 กันยายน 2561. ณ ห้องเทพราชแกรนด์ โรงแรมซันธารา เวลเนส รี สอร์ ทแอนด์ โฮเทล จังหวัดฉะเชิงเทราฟัง

ปาฐกถาพิเศษ EEC ยุทธศาสตร์ชาติ สู่ Thailand 4.0 จากผูว้ างนโยบายขับเคลือนเศรษฐกิจอุตสาหกรรมของประเทศ
ดร.อุตดม สาวนายน รัฐมนตรี ว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมรวมถึงวิทยากรจากภาคนโยบายทีเป็ นกําลังสําคัญใน
การขับเคลือน EEC ดร.คณิ ศ แสงสุพรรณ เลขาธิการคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกและนาย
มนัส ตันงาม รองประธานหอการค้า ฝ่ าย EEC ร่ วมเสวนา คนฉะเชิงเทรา ได้อะไรเพราะวันที 27 กันยายน 2561 ผม
ติดภารกิจไปประชุมหอการค้ากลุ่มเบญจบูรพาสุวรรณภูมิ
นายณรงค์ศกั ดิ แก้วเมืองเพชร (ปฏิคม) กล่าวว่าเรื อง EECจังหวัดฉะเชิงเทรา จะเป็ นเมืองทีอยู่อาศัย ได้อย่างไร
เราจะพัฒ นาจัง หวัด ฉะเชิ ง เทรา ไปในทิ ศทางไหน ในเมือเราติ ด เรื องผังเมื อง จัง หวัด ฉะเชิ ง เทรา ไม่มี นิ ค ม
อุตสาหกรรม ไม่มีการจ้างงาน คนไม่มีเงิน จะพัฒนาอะไรได้ คงต้องแก้ไขผังเมืองให้ได้ก่อน
นายชาลี เจริ ญสุข (กรรมการกิตติศกั ดิ) กล่าวว่า การขับเคลือนกลุ่มระเบียงเศรษฐกิจ EEC เรื องการแก้ไขปั ญหาต่างๆ
การพัฒนาต่างๆ ต้องใช้งบประมาณ กลุ่มภาคตะวันออก1 ซึงตอนนีฉะเชิงเทรา ได้ยา้ ยไปอยู่ กับชลบุรี ระยองแล้ว
ดร.อธิว ฒ
ั น์ พุทธะวรรณพงศ์ (สมาชิก หอการค้าฯ) กล่าวว่าจังหวัด ฉะเชิงเทรา เป็ นจังหวัดทีอยู่ระเบียง
เศรษฐกิจ EEC เป็ นเมืองทีอยูอ่ าศัยเรื องนีคงอีกนาน แต่ทุกวันนีอยากให้แก้ไขเรื องความปลอดภัยในชีวิตก่อน เรื อง
ปัญหาอุบตั ิเหตุ เรื องความเร็ วของรถ เรื อง ปัญหาเรื องการจราจรต่างๆ บนท้องถนน จะทําอย่าไรให้ประชาชนรู้สึก
ปลอดภัยในการชีวิตประจําวัน
มติทีประชุ ม รับทราบ
วาระที 7 เรืองยุทธศาสตร์ จงั หวัด/หอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา
ไม่มเี รืองเสนอ
วาระที 8 เรืองนําเสนอของกลุ่มผู้ประกอบรุ่นใหม่ YEC หอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา
นางสาวธวิยา สุดใจ (เหรัญญิก) กล่าวว่าผูป้ ระกอบการรุ่ นใหม่ YEC หอการค้าจังหวัดจังหวัดฉะเชิงเทรา ปี หน้าที
ประชุม มอบหมายให้เป็ นเจ้าภาพจัดงาน สานสัมพันธ์ภาคตะวันออก ครังที 4 ระหว่างวันที 15-16 มิถุนายน 2562 และ
ระหว่างวันที 21-22 กรกฎาคม 2562 ทางหอการค้าไทยกําหนดขึน มีเวลาเตรี ยมงาน 1 ปี เป้ าหมาย YEC ทุกภาค 200 คน
ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน เก็บค่าลงทะเบียน ผูร้ ่ วมงาน ขณะนีทางผูป้ ระกอบการรุ่ นใหม่ YEC หอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา ได้มี
การประชุม และวางแผนงานไว้เบืองต้นบ้างแล้ว เช่น ดูเรื องสถานทีพัก โรงแรม น่ าจะเป็ นโรงแรมซันธารา สถานทีท่องเทียว
มีกิจกรรมทางนํา ล่องเรื อ ไหว้พระ ดูเรื องร้านอาหาร ถ้ามีความคืบหน้าอย่างไร เพิ มเติม จะมาแจ้งให้ทีประชุมทราบต่อไป
มติทีประชุ ม รับทราบ
วาระที 9 เรืองอืนๆ
นางวรนิตกตญาณ (รองประธาน) กล่าวว่า ฝากประชาสัมพันธ์โครงการวิจยั นวัตกรรมอาหารมูลค่าเพิ มสูง
และนวัตกรรมการแปรรู ปอาหารทีระลึก เพือการท่องเทียวเชิงวัฒนธรรมอาหาร สื บสานภูมิปัญญา สร้างคุณค่าสู่
ความยังยืนในระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง จันทบุรีและตราด) วัตถุประสงค์ เพือ

สังเคราะห์ องค์ความรู้ ภูมิปัญญาอาหารท้องถิ น นําไปสูการพัฒนานวัตกรรมอาหารมูลค่าเพิ มสูง และนวัตกรรม
การแปรรู ปอาหารทีระลึกจากภูมิปัญญา เพือส่ งเสริ มการท่องเทียวเชิงวัฒนธรรมอาหารในระเบียงเศรษฐกิจภาค
ตะวันออก และช่วยส่งเสริ มแนะนําสินค้าชุมชน ให้ชุมชนมีรายได้ สร้างอาชีพ ให้ชุมชน เป็ นการพัฒนาเศรษฐกิจ
ในชุมชน และในจังหวัด
อ.วัชราภรณ์ สิงห์สาํ ราญ (แทน) อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎราชนคริ นทร์ กล่าวว่าทางมหาวิทยาลัยราชภัฎ
ราช
นคริ นทร์ ขอเชิญร่ วมเป็ นถวายผ้ากฐินพระราชทาน ประจําปี 2561 ในวันที 4 พฤศจิกายน 2561 เวลา 10.30 น. ณ วัดญาณ
สังวรารามวรวิหาร ในพระบรมราชูปถัมภ์ ต.ห้วยใหญ่ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี
นางสาวปิ ยพัชร์ ภักดีคาํ (ผอ.สํานักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดฉะเชิงเทรา) กล่าวเชิญร่ วมรับฟังการแถลง
แผนและทิศทางการดําเนินด้านการตลาดของการท่องเทียวแห่ งประเทศไทย สํานักงานฉะเชิงเทรา ประจําปี 2561
ในวัน ที 27 กัน ยายน 2561 เวลา 09.30-12.00 น. ณ โรงแรมซัน ธาราเวลเนส รี สอร์ ทแอนด์ โอเทล จัง หวัด
ฉะเชิงเทรา
นายวัฒนา รัตนวงศ์ (ประธาน) กล่าวว่า หอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา ทํางานร่ วมกับจังหวัดฉะเชิงเทรา มา
โดยตลอด การทีเราทํากิจกรรม หรื อทําโครงการใดๆทําในนามหอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรามาโดยตลอด ไม่เคยทํา
โดยใครคนใดคนหนึง และการทีทําโครงการใหม่ๆ หรื อกิจกรรมใดๆ ต้องขอมติทีประชุมก่อนทุกครัง ว่าเห็นด้วย
หรื อไม่เห็นด้วย เพราะเราเป็ นรู ปองค์กร ไม่ใช่ของใครคนใดคนหนึง ทุกวันนี เราร่ วมมือร่ วมใจกันทํางานเพือสังคม
รักและสามัคคีกนั ทําให้หอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทราเข้มแข็ง มีผลงานทีได้รับคือรางวัลหอการค้ายอดเยียม และผูว้ ่า
สําเภาทอง ติดต่อกันมาเป็ นเวลา หลายปี ต้องขอขอบคุณคณะกรรมการหอการค้าทุกท่าน ทีให้ความร่ วมมือในการ
จัดกิจกรรม ต่างๆทีผ่านมา และจะให้ความร่ วมมือแบบนีตลอดไป
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

รายงานการประชุมคณะกรรมการหอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา ครังที 9/2561
วันพฤหัสบดีที 19 ตุลาคม 2561
ณ สวนอาหารเก้ ามณี ต.หน้ าเมือง อ. เมือง จ. ฉะเชิงเทรา
ผู้เข้ าประชุ ม
1.นายวัฒนา รัตนวงศ์
2.นายชาลี
เจริ ญสุข
3.นายอุทยั
ศรี สาลีกุลรัตน์
4.ด.รบุญทอง เตียรประเสริ ฐ
5.นายสุทิน
พรวงศ์ทอง
6.นายวสันต์ ศิรินภารัตน์
7.นายจิตรกร เผด็จศึก
8.นายกําพล เลิศเกียรติดาํ รงค์
9.นายอาทร ผดุงเจริ ญ
10.นายประโยชน์ โสรัจจกิจ
11.นายจอมพงษ์ ชูทบั ทิม
12.นายณรงค์ศกั ดิ แก้วเมืองเพชร
13.นายชัยรัตน์ ตันคงคารัตน์
14.นายอธิวฒั น์ เลิศโรจนฉัตร
15.นายประสิทธิ ลาภพิทกั ษ์มงคล
16.นายทรงภพ ยงศิริ
17.นายวสันต์ วโรกร
18.นายพงษ์ศกั ดิ เสริ มศักดิศศิธร
19.นายธานินทร์ เสริ มศักดิศศิธร
20.นายเฉลิง จูจาํ รัส
21.นางสาวธวิยา สุดใจ (แทน) นายสมัชญ์ยงศิริ

ประธาน
กรรมการกิตติมศักดิ
กรรมการกิตติมศักดิ
ประธานทีปรึ กษา
ทีปรึ กษา
รองประธาน
รองประธาน
รองประธาน
รองประธาน
รองประธาน
เลขาธิการ
ปฏิคม
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

ผู้เข้ าร่ วมประชุ ม
1. ร.ท.สมศักดิ ยุคขะระ

สมาชิกหอการค้าฯ

2.นายพงศ์ธร

สมาชิกหอการค้าฯ

เผ่าบรรจง

3.นายศิริชยั
4.นายชมพู
5.นายอดิศร
6.นางธนิกา

หลิว
กลิ นภู่
จักร์กระโทก
จินตนะพันธ์

สมาชิกหอการค้าฯ
สมาชิกใหม่
สมาชิกใหม่
สมาชิกใหม่

วาระที 1 เรืองแจ้งเพือทราบ
- กิจกรรมร่ วมกับหอการค้าอืนๆ
หอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา กําหนดจัดงานหอการค้าแฟร์ ครังที 10 อร่ อยได้...ไร้แอลกอฮอล์ ระหว่างวันที 31
ตุลาคม 2561-4 พฤศจิกายน 2561 รวม 5 วัน 5 คืน ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนคริ นทร์ อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา
หอการค้าจังหวัดฉะเชิ งเทรา กําหนดจัดแข่ งขันกอล์ฟเชื อมความสัมพันธ์ ครังที 2 ในวันที 25 ตุลาคม 2561
เวลา 12.00 น. ณ สนามกอล์ฟบางปะกงริ เวอร์ไซด์ อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา
หอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา จัดกิจกรรมเก็บเกียวผลผลิตตามโครงการ เกษตรปลอดภัยสูง พัฒนาสู่เกษตรอินทรี ย ์
สานต่ อศาสตร์ พระราชา ในวันที 8 พฤศจิ กายน 2561 เวลา 14.00 น. ณ แปลงสาธิ ตโครงการ ต.เมืองใน อ.ราชสาส์ น จ.
ฉะเชิงเทรา
14 พฤศจิ กายน 2561 เวลา 09.00-12.00 น. นายวัฒนา รัตนวงศ์ ประธาน ร่ วมประชุมคณะกรรมการส่ งเสริ ม
หอการค้าจังหวัดและพัฒนาเศรษฐกิ จภู มิภาค หอการค้าไทย ครั งที 7/2561 ณ ห้องประชุ มสภา อาคาร 24 ชัน 15
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ถนนวิภาดีรังสิต
14 พฤศจิกายน 2561 เวลา 12.00-15.00 น. นายวัฒนา รัตนวงศ์ ประธาน ร่ วมประชุมคณะกรรมการคณะกรรมการ
หอการค้าไทย ครังที 8/2561 ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ฯ ชัน 15 อาคาร 24 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
- กิจกรรมร่ วมกับภาครัฐ
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมันคงของมนุษย์ ร่ วมกับสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย
ในพระราชูปถัมภ์ กําหนดจัดงานประชุมสมัชชาสวัสดิการสังคมแห่ งชาติ ครังที 26 และรับโล่ประกาศเกียรติคุณ
อาสาสมัครดีเด่นและองค์กรทีมีกิจกรรมทางสังคมดีเด่น จากพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชา
ทิดามาตุเนื องในโอกาสวันสังคมสงเคราะห์แห่ งชาติ และวันอาสาสมัครไทย ประจําปี 2561 ในวันจันทร์ ที 22
ตุลาคม 2561 เวลา 08.00-16.30 น. ณ ห้องปริ นซ์ แกรนด์ บอลรู ม โรงแรมปริ นซ์เลซ กรุ งเทพฯ (โดยหอการค้ า
จังหวัดฉะเชิงเทราได้ รับคัดเลือกเป็ นองค์การดีเด่ น ประเภทองค์กรธุรกิจ ระดับประเทศ)
25 ตุลาคม 2561เวลา 08.30-17.00 น.นางวรนิ ตกตญาณ รองประธาน ร่ วมประชุมคณะกรรมการกําหนด
ราคาทรัพย์จงั หวัดฉะเชิงเทรา ณ สํานักงานบังคับคดีจงั หวัดฉะเชิงเทรา
26 ตุลาคม 2561 เวลา 11.00 น. นายสมพงษ์ นําศรี เจริ ญสุ ข ทีปรึ กษา ร่ วมประชุมการจัดงานนมัสการพระพุทธโสธร
และงานประจําปี จังหวัดฉะเชิงเทรา พ.ศ.2561ณ ห้องประชุมมรุ พงษ์ศิริพฒั น์ ชัน 4 ศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา

26 ตุลาคม 2561 เวลา 11.00 น. นางวรนิ ตกตญาณ รองประธาน ร่ วมโครงการท่องเทียวโอทอปนวัตวิที
จังหวัดฉะเชิงเทรา กิจกรรมสร้างการรับรู้ชุมชน นําสื อมวลชน ส่ วนราชการ ผูน้ าํ องค์กร เครื อข่ายชุมชน เยียมชม
แหล่งท่องเทียว ชุมชน ณ โรงแรมซันธาราเวลเนสรี สอร์ท จ.ฉะเชิงเทรา
26-28 ตุลาคม 2561นายจอมพงษ์ ชูทบั ทิม เลขาธิการ ร่ วมอบรมเชิงปฏิบตั ิการในการจัดทําแผนพัฒนากลุ่ม
จังหวัด เชือมโยงทิศทางการพัฒนาภาค ณ ห้องเทียนกิ ง 2 โรงแรมเฮลท์แลนด์ รี สอร์ทแอนด์สปา จังหวัดชลบุรี
28 ตุ ลาคม 2561 เวลา 14.00 น. เป็ นผูแ้ ทนหอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา ร่ ว มงานพระราชทานผ้ากฐิ น
พระราชทาน และร่ วมมอบกระเช้า ของทีระลึก ให้กบั พลเอกประวิตร วงศ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ประธาน
ถวายผ้ากฐินพระราชทาน ณ วัดสมานรัตนาราม อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา
29 ตุ ลาคม 2561 เวลา 10.00 น.ดร.พวงทอง วรรณี เวชศิลป์ รองประธาน ร่ ว มประชุม เพือพิจ ารณาร่ าง
แผนพัฒนาท้องถิ น เพิ ม/เปลียนแปลง ฉบับที 4 ณ ห้องประชุมชัน 2 อาคารอเนกประสงค์องค์การบริ หารส่ วนตําบล
เกาะขุน อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา
29 ตุลาคม 2561เวลา 09.00 น.นายวัฒนา รัตนวงศ์ ประธาน ร่ วมประชุมคณะกรรมการบริ หารงานจังหวัดแบบบูรณา
การ (ก.บ.จ.)จังหวัดฉะเชิงเทรา ครังที 5/2561 ณ ห้องประชุมมรุ พงษ์ศิริพฒั น์ ชัน 4 ศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา
30 ตุ ลาคม 2561 เวลา 10.00 น. นายจิ ต รกร เผด็จ ศึก รองประธาน ร่ ว มประชุ มหัว หน้าส่ ว นราชการ
ประจําเดือนตุลาคม 2561 ณ ห้องประชุมมรุ พงษ์ศิริพฒั น์ ชัน 4 ศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา
30 ตุลาคม 2561 เวลา 13.00 น. นายณรงค์ศกั ดิ แก้วเมืองเพชร ปฏิคม ร่ วมประชุมคณะกรรมการความมันคงและความสงบ
เรี ยบร้อยจังหวัดฉะเชิงเทรา ครังที 10/2561 ณ ห้องประชุมมรุ พงษ์ศิริพฒั น์ ชัน 4 ศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา
30 ตุลาคม 2561 เวลา 14.00 น. นายสมพงษ์ นําศรี เจริ ญสุ ข ทีปรึ กษา ร่ ว มประชุ มคณะกรรมการศูน ย์
อํานวยการป้ องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดฉะเชิงเทราครังที 10/2561 ณ ห้องประชุมมรุ พงษ์ศิริพฒั น์ ชัน 4
ศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา
31 ตุลาคม 2561 เวลา 10.00 น.นายจิตรกร เผด็จศึก รองประธาน ร่ วมประชุมเตรี ยมความพร้อมหารื อการ
ส่ งสิ น ค้าผัก ผลไม้ปลอดภัยสู ง (ผัก ผลไม้ปลอดภัยสู ง ผัก ผลไม้เบอร์ 8 ) เพือครั ว การบิ น ไทย ณ ห้องประชุ ม
สํานักงานเกษตรและสหกรณ์จงั หวัดฉะเชิงเทรา
31 ตุลาคม 2561 เวลา 15.30 น. นายอาทร ช่วยณรงค์ รองประธาน ร่ วมกิจกรรมตามโครงการ 250 ปี ตาม
รอยกองเรื อยกพลขึนบกสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชจากจันทบุรีสู่อยุธยา จังหวัดฉะเชิงเทรา ณ วัดหงษ์ทอง ต.
สองคลอง อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา
1 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.30 น. นายณรงค์ศกั ดิ แก้วเมืองเพชร ปฎิคม ร่ วมประชุมคณะทีปรึ กษาผัง
เมืองรวมชุมชนพนมสารคาม- เกาะขนุ น จังหวัดฉะเชิงเทรา ณ ห้องประชุมศูนย์อาเซียน ชัน 1ศาลากลางจังหวัด
ฉะเชิงเทรา
5 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.30 น.นายชาลี เจริ ญสุ ข กรรมการกิตติศกั ดิ ร่ วมประชุมคณะกรรมการให้
ความช่วยเหลือผูป้ ระสบภัยพิบตั ิจงั หวัดฉะเชิงเทรา ( ก.ช.ภ.จ.ฉช.) ครังที 7/2561 ณ ห้องประชุมศูนย์อาเซียน ชัน 1
ศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา

5 พฤศจิกายน 2561 เวลา 10.30 น.นายวัฒนา รัตนวงศ์ ประธาน นายจิตรกร เผด็จศึก นายมนัส ตันงาม รอง
ประธาน นายจอมพงษ์ ชูทบั ทิม นายณรงค์ศกั ดิ แก้วเมืองเพชรปฏิคม ร่ วมหารื อกับพัฒนาสังคมและความมันคง
ของมนุษย์ จังหวัด ณ ห้องประชุม อาคารหอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา
6 พฤศจิกายน 2561เวลา 13.30 น. นายจอมพงษ์ ชูทบั ทิม เลขาธิ การ ร่ วมประชุมคณะกรรมการโครงการ
หมอชวนวิ ง จังหวัดฉะเชิงเทรา หมอแปดริ วชวนวิ ง มาวิ งไปกับหมอแปดริ ว ณ ห้องประชุมพุทธโสธร(ชัน 2 )
สํานักงานสารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา
7 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.30 -16.00 น. นายณรงค์ศกั ดิ แก้วเมืองเพชร ปฎิคม ร่ วมประชุมกลุ่มย่อย ครัง
ที 2 โครงการและจัดทําผังเมืองรวมชุมชนสุวินทวงศ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา ณ ห้องประชุมองค์การบริ หารส่ วนตําบล
นครเนืองเขต อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา
7 พฤศจิกายน 2561เวลา 10.00 น.นายณัฎฐ์ กิ ตติกูล กรรมการ ร่ วมประชุ มคณะกรรมการพิจารณาเงือนไขใน
ใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจําทาง ประจําจังหวัดฉะเชิงเทรา ครังที 6/2561 ณ สํานักงานขนส่งจังหวัดฉะเชิงเทรา
7 พฤศจิกายน 2561เวลา 10.00 น.นายสมพงษ์ นําศรี เจริ ญสุ ข ร่ วมประชุมจัดงานมนัสการพระพุทธโสธร
และงานประจําปี จังหวัดฉะเชิงเทรา พ.ศ.2561 ณ ห้องประชุมมรุ พงษ์ศิริพฒั น์ ชัน 4 ศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา
8 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.30 -16.00 น. นายณรงค์ศกั ดิ แก้วเมืองเพชร ปฎิคม ร่ วมประชุมกลุ่มย่อย ครัง
ที 2 โครงการและจัดทําผังเมืองรวมชุมชนสุวินทวงศ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา ณ ห้องประชุมองค์การบริ หารส่ วนตําบล
ศาลาแดง
อ.บางนําเปรี ยว จ.ฉะเชิงเทรา
8 พฤศจิ กายน 2561 เวลา 09.30 -16.00 น. นายณรงค์ศกั ดิ แก้วเมืองเพชร ปฎิ คม ร่ วมประชุ มกลุ่มย่อย ครั งที 2
โครงการและจัดทําผังเมืองรวมชุ มชนสุ วินทวงศ์ จังหวัดฉะเชิ งเทรา ณ หอประชุมทีว่าการอําเภอบ้านโพธิ อ.บ้านโพธิ จ.
ฉะเชิงเทรา
13 พฤศจิกายน 2561เวลา 10.00 น.นายมนัส ตันงาม รองประธาน ร่ วมประชุมคณะกรรมการดําเนิ นงาน
ตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้ องและปราบปรามการทุจริ ตจังหวัดฉะเชิงเทรา ครังที 2/2561 ณ ห้องประชุมศูนย์
อาเซียน ชัน 1ศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา
- กิจกรรมอืนๆ
25 ตุลาคม2561 เวลา 15.00-18.00 น. นายชาลี เจริ ญสุ ข กรรมการกิตติมศักดิ ร่ วมประชุมคณะกรรมการ
และที
ปรึ กษาคณะกรรมการบริ หารสภาอุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา ครังที 8/2561 ณ ห้องไพลิน โรงแรมแกรนด์
รอยัล พลาซ่า อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา
27-28 ตุลาคม2561หอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา ร่ วมกิจกรรมจักรพรรดิแรลลี การกุศลชิงถ้วยพระราชทาน
สมเด็จพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เส้นทางฉะเชิงเทรา– เขาใหญ่ (หอการค้าสนับสนุ น 1 ทีม 3,500
บาท)

สภาอุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิ งเทรา ขอความอนุ เคราะห์สนับสนุ น กิจ กรรมแข่งขันกอล์ฟเชื อมความ
สามัคคี
ครังที 10 ในวันพฤหัสบดีที 15 พฤศจิกายน 2561 เวลา 12.00 น. (Shot Start) ณ สนามกอล์ฟ บาปะกง ริ เวอร์ ไซด์
คันทรี คลับ อ.บ้านโพธิ จ.ฉะเชิงเทรา (หอการค้าสนับสนุน 5,000 บาท)
มติทีประชุ ม

รับทราบ

วาระที 2 เรืองรับรองรายงานการประชุ มคณะกรรมการหอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา ครังที 8/2561
มติทีประชุ ม รับรอง
วาระที 3 เรืองสืบเนืองจากการประชุ มครังทีแล้ว
3.1 การพัฒนาพืนทีหน้ าวัดหลวงพ่อโสธร เพือสาธารณประโยชน์
นายจิตรกร เผด็จศึก (รองประธาน) กล่าวว่า เรื องความคืบหน้าของสวน ขณะนีการปลูกหญ้าเสร็ จไป50 % แล้ว เหลือ 10 %
สาเหตุ ทียังไม่เสร็ จ คื อนําท่ วม หญ้าขาดตลาด ต้องรอต้นเดื อนพฤศจิ กายน 2561 เรื องไฟฟ้ า แสงสว่างในสวน อาจใช้พลังงาน
แสงอาทิตย์ เรื องนําเดินท่อเมนแล้ว 4ท่อเหลือท่อกางปลาให้กระจายทัวสวน ทีว่างอยูท่ ีเทปูนไว้ ตรงข้ามกับพระยาศรี สุนทรโวหาร
จะทําประติมากรรม เป็ นรู ปดอกบัว และคนพนมมือไหว้ เพือจะได้ให้ประชาชน มาสักการะบูชาและศาลาแปดเหลียมจะสร้างขึนเพือ
บอกถึงความเป็ นมาของสวนนี รายนามผูก้ ่อตัง และรายนามผูบ้ ริ จาค ด้านทีติดหน้าวัดจะทําเป็ นสถานทีออกกําลังกาย เรื องการรับ
บริ จาคเงิน ยังขอรับบริ จาคอยู่ เพราะยังมีค่าใช้จ่ายทีค้างจ่ายคือ ศาลาแปดเหลียม และสวนประติมากรรม ในการทําสวนแห่ งนี เราใช้
เวลาในการดําเนินการ ประมาณ 7 เดือน ตังแต่เดือนมิถุนายน-ธันวาคม 2561 และเรื องงบประมาณเราไม่ได้ใช้งบประมาณของทาง
ภาครัฐเลย เราภาคเอกชน รวมตัวกันและผูม้ ีจิตศรัทธา บริ จาคเงินเข้ามา ถ้าทําสวนเสร็ จเรี ยบร้อย เราจะมีการแถล่งงบรายรับ – รายจ่าย
ในการถมดิน ในการปลูกต้นไม้ ให้ทราบ
มติทีประชุ ม รับทราบ
3.2 การจัดกิจกรรมกอล์ฟเชือมความสัมพันธ์ ครังที 2
นายวัฒนา รัตนวงศ์ (ประธาน) กล่าวว่า การจัด กิจกรรมกอล์ฟเชือมความสัมพันธ์ค รังที 2 ในวัน ที 25
ตุลาคม 2561 ณ สนามกอล์ฟบางปะกงริ เวอร์ไซด์ ต.บ้านโพธิ อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา ขณะนํายังหาทีมไม่ครบ 40 ทีม
กําลังช่วยกันหาทีมกันอยู่ อยากขอความร่ วมมือให้รองประธานหอการค้าฯ ช่วยกัน คน ละ 5,000 บาท 5 คน ให้ได้
1 ทีม
มติทีประชุ ม รับทราบ
3.3 การจัดงานหอการค้าแฟร์ ครังที 10 อร่ อยได้ ...ไร้ แอลกอฮอล์
นายจอมพงษ์ ชูทบั ทิม (เลขาธิการ) กล่าวว่า การจัดงานหอการค้าแฟร์ ครังที 10 อร่ อยได้...ไร้แอลกอฮอล์
ระหว่าง 31 ตุลาคม – 4 พฤศจิกายน 2561 ขณะนีบูธใกล้เต็มแล้ว บูธมีทงหมด
ั
188 บูธ แบ่งเป็ น บูธอาหารปรุ ง 47
บูธบูธ ต้น ไม้ 27 บูธบูธทัวไป 114 บูธ จะมีพิธีเปิ ดงาน ในวันที 1 พฤศจิกายน 2561 ในแต่ละวันทีมีการสาธิ ต

อาหารเพือสุขภาพทุกวัน ขอเชิญกรรมการและสมาชิกหอการค้ามาเทียวชมงาน และมาร่ วมพิธีเปิ ดงาน ตามวันเวลา
ทีแจ้งไป
มติทีประชุ ม รับทราบ
วาระที 4 เรืองเพือพิจารณา
- การร่ วมงานนมัสการหลวงพ่อพุทธโสธรและงานประจําปี จังหวัดฉะเชิงเทรา ปี 2561 (19-28 พฤศจิกายน 2561 )
นายจอมพงษ์ ชูทบั ทิม (เลขาธิการ) กล่าวว่าหอการค้าและสภาอุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา ร่ วมออกบูธ
แสดงสิ นค้า มีคุณภาพจากสมาชิ กหอการค้าและสภาอุตสาหกรรม เพือส่ งเสริ มด้านการท่ องเทียว ของจังหวัดฉะเชิงเทรา
งานนมัสการหลวงพ่อพุทธโสธรและงานประจําปี จังหวัดฉะเชิงเทรา ปี 2561 ระหว่าง 19-28 พฤศจิกายน 2561 เป็ นประจําทุกปี
จังหวัดฉะเชิงเทราให้พืนที 72 เมตร ให้หอการค้าและสภาอุตสาหกรรมมาจัดสรรให้กบั สมาชิก บริ หารจัดการเรื องค่าใช้จ่าย
ค่าเต็นท์ ค่ากระแสไฟฟ้ า ที ปี นี ทางหอการค้าและสภาอุตสาหกรรมได้ปรึ กษากันเรื องขึนค่าพืนที เพราะมีค่าใช้จ่ายเพิ มขึน
รายละเอียดจะแจ้งให้ผอู้ อกบูธทราบต่อไป
มติทีประชุ ม รับทราบ
วาระที 5 เรืองข้ อเสนอ ประเด็นปัญหาต่างๆ เข้ าสู่ กรอ.จ.ฉช
ไม่มเี รืองเสนอ
วาระที 6 เรืองโครงการระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก ( EEC)
ไม่มเี รืองเสนอ
วาระที 7 เรืองยุทธศาสตร์ จงั หวัด/หอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา
ไม่มเี รืองเสนอ
วาระที 8 เรืองนําเสนอของกลุ่มผู้ประกอบรุ่นใหม่ YEC หอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา
ไม่มเี รืองเสนอ
วาระที 9 เรืองอืนๆ
นายชาลี เจริ ญสุข (กรรมการกิตติมศักดิ) กล่าวว่า อยากเสนอให้ทางหอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา เสนอชือ
นายวัฒนา รัตนวงศ์ ประธานหอการค้าฯ เพือสมัครรับเลือกเป็ นสมาชิกวุฒิสภา ในนามองค์กรหอการค้าจังหวัด
ฉะเชิงเทรา อยากประชาสัมพันธ์ ถ้าใครจะสมัครอิสระก็สมัครได้ แต่ถา้ สมัครในนามองค์กรจะมีจาํ นวนไม่เยอะ
แต่ตอ้ งส่งประวัติองค์กรไปให้ คณะกรรมการเลือกตังประจังหวัดฉะเชิงเทรา ตรวจสอบก่อน
นายกํา พล เลิ ศเกี ยรติ ด าํ รงค์ (รองประธาน) กล่ าวว่ า ขอเรี ยนเชิ ญ กรรมการหอการค้า ฯ ร่ วมงาน
พระราชทานเพลิงศพ เป็ นกรณี พิเศษ นางกิมลุย้ แซ่ตนั (ไทยดํารงค์ ) มารดา ในวันเสาร์ที 18 พฤศจิกายน 2561 เวลา
16.00 น. พิธีพระราชทานเพลิงศพ ณ เมรุ ลอยวัดสมานรัตนาราม อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา

นายเฉลิง จูจ าํ รั ส (กรรมการ) กล่าวว่า ขอเรี ยนเชิ ญกรรมการหอการค้าฯ ร่ วมงานอุปสมบท นายณัฐนัย จูจาํ รั ส
บุตรชาย วันเสาร์ ที 8 ธันวาคม 2561 เวลา 13.00 น.พระเทศสอนนาค (โดยพระครู ปลัด ราชัน) เวลา 17.30 น. รับประทาน
อาหาร (โต๊ะจีน) ณ บ้านเลขที 23/1 ม.7 ต.ท่าไข่ อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา วันอาทิตย์ที 9 ธันวาคม 2561 เวลา 07.00 น. แห่ นาคไปอุ
สมบท ณ พัทธสีมาวัดถวิลศิลามงคล เวลา 10.30 น. ถวายภัตราหารเพลแด่พระสงฆ์ เป็ นการฉลองพระบวชใหม่
นายณรงค์ศกั ดิ แก้วเมืองเพชร (ปฏิคม) กล่าวว่า จังหวัดฉะเชิงเทรา มีศกั ยภาพ ในการพัฒนาเมือง อย่างมาก แต่
จังหวัดฉะเชิงเทรา มีปัญหาเรื องกฎหมายผังเมือง และสิ งทีขัดขวางคือ นักต่อต้าน นักอนุ รักษ์ สิ งแวดล้อม การประชุมผังเมือง
แต่ ละครั งแต่ ละเวที คนที ออกมาต่ อต้านหรื อเรี ยกร้ อง ไม่ใช่ คนในพืนที เลยเป็ นคนที มาจากองค์กรอิสระต่ างๆ ที เสี ย
ผลประโยชน์ คนพวกนี ไม่รับฟังความคิ ดเห็นของคนอืน พูดแต่เรื องทีตัวเองได้ประโยชน์อย่างเดียว คนทีไปประชุมแทน
องค์กร ต้องพูดถึงส่ วนรวมเป็ นหลัก รักษาผลประโยชน์และสร้างผลประโยชน์ให้กบั ท้องถิ น ชาวนาทํานาได้ปีละครัง ทํา
อย่างอืนก็ไม่ได้ติดข้อกฎหมาย ถ้าบริ ษทั หรื อโรงงานจะมาตัง ในพืนที ก็ถือว่าเป็ นสิ งทีดี คนในพืนทีมีการจ้างงาน รัฐบาลมี
รายได้จากการเก็บภาษี พืนทีก็มีความเจริ ญ เดียวนีพวกโรงงานอุตสาหกรรมก็มีการพัฒนา เรื องระบบต่างๆ ไม่ให้มีผลกระทบ
กับสิ งแวดล้อม แต่ทุกวันนี การพัฒนาของประเทศเราล้าช้ามาก เพราะประเทศเรายึดหลักการทําเกษตรกรรม ช่วงหลังราคา
สินค้าเกษตรกรรมก็ไม่ดี ผลิตออกมาก็มากเกิน ความต้องการของตลาด ต้องมาแก้ปัญหากันอีกมากมาย
นายชมพู กลิ นภู่ (สมาชิก) กล่าว ถึงโครงการ ฉะเชิงเทรา บลูเท็คซิตีสําหรับโครงการของบริ ษทั ทีกําลังจะดําเนิ นอยู่
ในพืนทีแห่งนี ทางบริ ษทั มีนโยบายทีจะดําเนินโครงการในรู ปแบบของอุตสาหกรรมสี เขียว ทีใช้เทคโนโลยีชนสู
ั งเพือไม่ให้
เกิ ดผลกระทบต่ อสิ งแวดล้อมและชุ มชนรอบข้าง โดยผูป้ ระกอบการโรงงานที จะเข้ามาก่ อตังในพืนที นันจะต้องเป็ น
อุตสาหกรรมสะอาดไม่มีมลพิษเท่ านันทางโครงการจึงจะให้เข้ามาดําเนิ นการก่ อตังในพืนที ได้นอกจากนี การก่อสร้างตัว
อาคารโรงงานจะต้องก่อสร้างเป็ นอาคารในรู ปแบบใหม่ทีดูสวยงาม เป็ นซิลิคอนวัลเลย์ เพือให้สอดคล้องกับนโยบายสมาร์ ท
ซิตี ของ จ.ฉะเชิงเทรา บนเนื อทีโครงการจํานวน 2,116 ไร่ จากริ มฝั งลํานําบางปะกงจรดถนนมอเตอร์ เวย์ สาย 7 กรุ งเทพฯพัทยา โดยทีทางโครงการจะให้ความสําคัญต่อคนในชุมชนเป็ นลําดับแรกด้วยการให้โอกาสต่อลูกหลานของคนในพืนทีได้มี
สิทธิถูกเลือกเข้ามาทํางานก่อนทีจะรับคนนอกพืนทีเข้ามาทํางานหากมีคุณสมบัติตรงตามทีกําหนดเข้ามาสมัคร และจะทําให้
เกิดการจ้างงานในพืนทีไม่ตากว่
ํ า 2 หมืนอัตรา และจะช่วยยกระดับด้านการศึกษาของชุมชนและจังหวัดในด้านเทคโนโลยี
สมัยใหม่ จากการมีศูนย์วิจยั และพัฒนาเป็ นแหล่งเรี ยนรู้ ศึกษาตลอดจนความร่ วมมือกับสถาบันการศึกษาในจังหวัดเพือ
พัฒนาหลักสู ตรให้สอดคล้องกับอุตสาหกรรมเป้ าหมาย ทําให้พืนที มีรายได้มากขึ นทังด้านภาษี และคนในชุ มชน โดยที
อุตสาหกรรมทีจะเข้ามาก่อตังในพืนทีนัน จะเป็ นอุตสาหกรรมสมัยใหม่เพือรองรับอุตสาหกรรมทีได้รับการสนับสนุ นจาก
EEC ตามแผนยุทธศาสตร์ไทยแลนด์ 4.0 เช่น อุตสาหกรรมยานยนต์แห่ งอนาคต (รถยนต์ไฟฟ้ า) อุปกรณ์จดั เก็บพลังงานไฟฟ้ า
มีความจุ สูง ที ไม่ ใช่ แบตเตอรี แบบตะกั วกรดทั วไปอย่างไรก็ ตามทางบริ ษัทยังไม่ ได้เริ มลงมื อดําเนิ นการก่อตังนิ คม
อุตสาหกรรมแต่อย่างใด เนืองจากโครงการยังอยูร่ ะหว่างการศึกษาความเป็ นไปได้ และการทําอีไอเอ จนกว่าจะได้รับความเห็น
ชอบจาก สผ.และสีผงั ของทีดินเปลียนจากสีเขียวเป็ นสีม่วงแล้ว จึงจะเริ มก่อสร้างได้ ซึงคาดว่าจะทําอีไอเอแล้วเสร็ จประมาณ
ในช่วงไตรมาตร 2 ของปี หน้า (2562) ส่ วนการปรับถมพืนทีภายในโครงการในขณะนี นัน เป็ นเพียงการเตรี ยมพืนทีสําหรับ
สร้างเป็ นลานจอดรถ และทําเป็ นโกดังเก็บสินค้า ซึงไม่ตอ้ งผ่านกระบวนการทํา อีไอเอ จํานวน 250 ไร่ ทีได้รับการอนุ ญาตจาก
ทางหน่วยงานภาครัฐทีเกียวข้องแล้วเท่านัน

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

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
28.นางอาภรณ์ วัชระ
29.นายจอมพงษ์ ชูทบั ทิม

ทีปรึ กษากิตติมศักดิ
ทีปรึ กษากิตติมศักดิ
ทีปรึ กษากิตติมศักดิ
ทีปรึ กษากิตติมศักดิ
ทีปรึ กษากิตติมศักดิ
ทีปรึ กษากิตติมศักดิ
ทีปรึ กษากิตติมศักดิ
ทีปรึ กษากิตติมศักดิ
ทีปรึ กษากิตติมศักดิ
ทีปรึ กษากิตติมศักดิ
ทีปรึ กษากิตติมศักดิ
ทีปรึ กษากิตติมศักดิ
ทีปรึ กษากิตติมศักดิ
ประธาน
ประธานกิตติมศักดิ
กรรมการกิตติมศักดิ
กรรมการกิตติมศักดิ
ประธานทีปรึ กษา
รองประธาน
รองประธาน
รองประธาน
รองประธาน
รองประธาน
รองประธาน
รองประธาน
รองประธาน
รองประธาน
เลขาธิการ

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

เหรัญญิก
ปฏิคม
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

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
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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
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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

