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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

