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
ผูว้ ่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา
ทีปรึ กษากิตติมศักดิ
2.นายพูลลาภ อุไรงาม
เกษตรและสหกรณ์จงั หวัดฉะเชิงเทรา
ทีปรึ กษากิตติมศักดิ
3.นายมนัส ท่านนะมัย
ประกันสังคมจังหวัดฉะเชิงเทรา
ทีปรึ กษากิตติมศักดิ
4.นางสาวปิ ยพัชร์ ภักดีคาํ
ผอ.สํานักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดฉะเชิงเทราทีปรึ กษากิตติมศักดิ
5.นางสาวสุวิชาดา อ่อนนาง
(แทน) หัวหน้าสํานักงานจังหวัดฉะเชิงเทรา
ทีปรึ กษากิตติมศักดิ
6.ร.ท.สัณชัย ผาสุก
(แทน) ผูบ้ งั คับกองพันทหารช่างที 2 รักษาพระองค์ ทีปรึ กษากิตติมศักดิ
7.อ.วัชราภรณ์ สิงห์สาํ ราญ
(แทน) อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎราชนคริ นทร์ ทีปรึ กษากิตติมศักดิ
8.นายอนุมตั ิ หนูทอง
(แทน) ผอ.แขวงการทางหลวงจังหวัดฉะเชิงเทรา ทีปรึ กษากิตติมศักดิ
9.นางยุภาภรณ์ จันทร์ชยั
(แทน) พัฒนาสังคมและความมันคงของมนุษย์ ทีปรึ กษากิตติมศักดิ
10.นายสมบัติ ช่างทอง
(แทน) นายแพทย์สาธารณะสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา ทีปรึ กษากิตติมศักดิ
11.พญ.รุ จรัตน์ ปุญยลิขิต
(แทน) ผอ.โรงพยาบาลพุทธโสธร
ทีปรึ กษากิตติมศักดิ
12.นายสุนทร กระตุกฤกษ์
(แทน) ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา
ทีปรึ กษากิตติมศักดิ
13.นายวัฒนา รัตนวงศ์
ประธาน
14.นายสมนึก ทักษิณา
ประธานกิตติมศักดิ
15.นายชาลี เจริ ญสุข
กรรมการกิตติมศักดิ
16.นายอุทยั
ศรี สาลีกุลรัตน์
กรรมการกิตติมศักดิ
17.ดร.พวงทอง วรรรณี เวชศิลป์
รองประธาน
18.นางบุญมี ศรี สุข
รองประธาน
19.นางขันคํา ศรี วรรณ
รองประธาน
20.นางอาภรณ์ วัชระ
รองประธาน
21.นางวรนิต กตญาณ
รองประธาน
22.นายอาทร ช่วยณรงค์
รองประธาน
23.นายวสันต์ ศิรินภารัตน์
รองประธาน
24.นายจิตรกร เผด็จศึก
รองประธาน
25.นายกําพล เลิศเกียรติดาํ รงค์
รองประธาน
26.นายอาทร ผดุงเจริ ญ
รองประธาน

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

รองประธาน
เลขาธิการ
ปฏิคม
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

สมาชิกหอการค้าฯ
สมาชิกหอการค้าฯ
สมาชิกหอการค้าฯ
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

