รายงานการประชุมคณะกรรมการหอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา ครังที 11/2561
วันอังคารที 18 ธันวาคม 2561
ณ ห้ องเทพราช โรงแรมซันธาราเวลเนส รีสอร์ ท อ.เมือง จ. ฉะเชิงเทรา
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ประธาน
ประธานกิตติมศักดิ
กรรมการกิตติมศักดิ
กรรมการกิตติมศักดิ
ประธานทีปรึ กษา
ทีปรึ กษา
รองประธาน
รองประธาน
รองประธาน
รองประธาน
รองประธาน
รองประธาน
รองประธาน
รองประธาน
รองประธาน
รองประธาน
รองประธาน
รองประธาน
เลขาธิการ
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.ศูนย์สินเชือธุรกิจลูกค้า SME จ.ฉะเชิงเทรา

วาระที 1 เรืองแจ้งเพือทราบ
- กิจกรรมร่ วมกับหอการค้าอืนๆ
20 ธันวาคม 2561 เวลา 17.30 -20.00 น.นักศึกษาหลักสูตรนักบริ หารระดับสูง เพือการสร้างชาติ รุ่ นที 6
ร่ วมกับหอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทราและผูป้ ระกอบการรุ่ นใหม่ YEC จังหวัดฉะเชิงเทรา ขอเชิญร่ วมฟังบรรยายพิเศษ
ในหัวข้อ บทบาท EEC กับจังหวัดฉะเชิ งเทรา ณ ห้องชลธี โรงแรมซัน ธาราเวลเนส รี สอร์ ท อ.เมือง จ.ฉะเชิ งเทรา
(คณะกรรมการหอการค้าและผูป้ ระกอบการรุ่ นใหม่ YEC ร่ วมฟังบรรยายพิเศษ)
20 ธันวาคม 2561 เวลา 18.00 น. นายวัฒ นา รัตนวงศ์ ประธาน ร่ วมงานเลียงสังสรรค์ปีใหม่ พนักงานของ
หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ณ ห้องบริ เวณลานด้านหน้าอาคารจรู ญ สีบุญเรื อง หอการค้าไทย
11 มกราคม 2562 เวลา 20.00 น. หอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทราร่ วมเป็ นเจ้าภาพสวดอภิธรรมศพ มารดา ว่าที
ร.ท. สมศักดิ ยุคขะระ สมาชิกหอการค้าฯ ณ วัดจุกเฌอ อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา
หอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา ร่ วมกับผูป้ ระกอบการรุ่ นใหม่ YEC ร่ วมกิจกรรมวันเด็กแห่ งชาติประจําปี 2562
ภายใต้คาํ ขวัญ เด็ก เยาวชน จิตอาสา ร่ วมพัฒนาชาติ เพือให้เด็กและเยาวชนได้มีโอกาสใช้ความคิดสร้างสรรค์ แสดง
ความสามารถในกิจกรรมด้านต่างๆ เมือวันที 12 มกราคม 2562 ณโรงเรี ยนวัดดอนทอง อ.เมือง จ.ฉะเชิ งเทรา โดย นาย
ระพี ผ่องบุพกิจ ผูว้ ่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็ นประธานเปิ ด หอารค้าและYEC ร่ วมออกบูธโดยการแจก ไอศกรี ม
1,200 แท่ง นําแดง 2,000 แก้ว ขนม 500 ถุง อุปกรณ์การเรี ยน 200 ชุด
15 มกราคม 2562 เวลา 13.00 น. คณะกรรมการหอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา ร่ วมให้ข อ้ มูลการสัมภาษณ์ กับ
สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) เพือศึกษาและจัดทําแนวทางการพัฒนา เพือบริ หารจัดการโว่ความเย็นในสิ นค้า
พืชผักผลไม้ของสถาบันการเกษตร ณ ห้องประชุม อาคารหอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา
- กิจกรรมร่ วมกับภาครัฐ
19 ธันวาคม 2561 เวลา 09.30 น.นายจิตรกร เผด็จศึก รองประธาน ร่ วมประชุมหารื อโครงการบริ หารจัดการ
เขตเศรษฐกิจสิ นค้าเกษตรทีสําคัญ ( Zoningระดับจังหวัด) ปี 2562 ณ ห้องมรุ พงษ์ศิริพฒั น์ ชัน 4 ศาลากลางจังหวัด
ฉะเชิงเทรา
20 ธันวาคม 2561 เวลา 08.30-12.00 น.นายณรงค์ศกั ดิ แก้วเมืองเพชร ปฏิภคม ร่ วมประชุมเชิงปฏิบตั ิการ ครังที 1
งานค่าใช้จ่ายในการศึกษาความเหมาะสมและออกแบบ รายละเอียดโครงการพัฒนาพืนทีอําเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัด
ฉะเชิงเทรา เพือรองรับการขยายตัวของเมืองตามแนวระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก ณ ห้องประชุมมรุ พงษ์ศิริพฒั น์
ชัน 4 ศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา

20 ธันวาคม 2561 เวลา 13.30 น.นายวัฒนา รัตนวงศ์ ประธาน ร่ วมประชุมคณะกรรมการกําหนดราคาทรัพย์
จังหวัดฉะเชิงเทรา ณ สํานักงานบังคับคดีจงั หวัดฉะเชิงเทรา
24 ธันวาคม 2561 เวลา 08.30 -12.00 น.นายณรงค์ศกั ดิ แก้วเมืองเพชร ปฏิคม ร่ วมการประชุมใหญ่รับฟังความคิดเห็น
ของประชาชน ( ปฐมนิ เทศโครงการ) งานศึกษาความเหมาะสม ออกแบบรายละเอียด และศึกษาผลกระทบสิ งแวดล้อม
โครงการเพิ ม ประสิ ทธิภาพและเพิ มความจุทางรถไฟ ช่วงหัวหมาก– ฉะเชิงเทรา- ศรี ราชา และโครงการรถไฟทางคู่ ช่วงศรี
ราชา-มาบตาพุด ณ ห้องเทพราช โรงแรมซันธารา เวลเนส รี สอร์ท อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา
25 ธันวาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายจิตรกร เผด็จศึก รองประธาน ร่ วมพิธีเปิ ดศูนย์ ปฏิบตั ิการป้ องกันและลด
อุบตั ิเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปี ใหม่ พ.ศ.2562 ณ ศาลาจัตุรมุข หน้าศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา
25 ธันวาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายจิ ตรกร เผด็จศึก รองประธาน ร่ ว มเป็ นเกียรติ ในการจัด อบรบตาม
โครงการ ฉะเชิ งเทราห่ วงใย ใส่ ใจความปลอดภัยในการใช้รถจัก รยานยนต์สาธารณะ จังหวัด ฉะเชิ งเทรา ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ.2561 ณ ศาลาจัตุรมุข หน้าศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา
25 ธันวาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายวัฒนา รัตนวงศ์ ประธาน ร่ วมประชุมหัวหน้าส่ วนราชการ ประจําเดือน
ธันวาคม 2561 ณ พิพิธภัณฑ์เมืองฉะเชิงเทรา ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา
26 ธันวาคม 2561 เวลา 09.30 น. นายชาลี เจริ ญสุข กรรมการกิตติมศักดิ ร่ วมเป็ นเกียรติในพิธีเปิ ดกิจกรรม จุด
ตรวจความพร้อมของรถโดยสาร สาธารณะและผูข้ บั รถ ( Checkpoint ) ในช่วงเทศกาลปี ใหม่ พ.ศ.2562 ตามโครงการ
รณรงค์ป้องกันและลดอุบตั ิเหตุทางถนน ณ บริ เวณด้านหน้าองค์การตลาดกระทรวงมหาดไทย สาขาบางคล้า
26 ธันวาคม 2561 เวลา 09.30 น. นายจอมพงษ์ ชูทบั ทิม เลขาธิการ ร่ วมประชุมคณะกรรมการประสานและ
ขับเคลือนนโยบายสานพลังประชารัฐประจําจังหวัดฉะเชิงเทรา ครังที 10/2561 ณ ห้องประชุมศูนย์ขอ้ มูลอาเซียน ชัน 1
ศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา
26 ธันวาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายจิตรกร เผด็จศึก รองประธาน ร่ วมประชุมคณะอนุ กรรมการพัฒนาการเกษตรและ
สหกรณ์ของจังหวัดฉะเชิงเทรา ครังที 6/2561 ณ ห้องประชุมศูนย์ขอ้ มูลอาเซียน ชัน 1 ศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา
28 ธันวาคม 2561 เวลา 10.00 น. นายชาลี เจริ ญสุ ข กรรมการกิตติ มศักดิ ร่ วมประชุ มคณะกรรมการสนับสนุ นการ
ขับเคลือนสวัสดิการชุมชนจังหวัดฉะเชิงเทรา ครังที 32/2561ณ ห้องประชุมสุนทรพิพิธ ชัน 3 ศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา
3 มกราคม 2562 เวลา 11.00 น. นายวัฒนา รัตนวงศ์ ประธาน ร่ วมประชุมการตรวจราชการของผูต้ รวจราชการ
กระทรวงพาณิ ชย์ ณ ห้องประชุมสํานักงานพาณิ ชย์จงั หวัดฉะเชิงเทรา
4 มกราคม 2562 เวลา 9.30 น. นายยุทธนา มาตเจือ กรรมการ ร่ วมประชุมพิจารณารายงานฉบับสมบูรณ์ (Draft
Final Report) และร่ างแบบเบืองต้น (Draft Preliminary Design) โครงการพัฒนาสถานี ขนส่ งสิ นค้าคอนเทนเนอร์
รองรับ EEC ณ ห้องประชุม 201 ชัน 2 อาคาร สนข.
4 มกราคม 2562 เวลา 10.00 น. นายจอมพงษ์ ชูทับทิ ม เลขาธิ การ ร่ วมประชุ มคณะกรรมการเครื อข่ ายองค์ความรู้
(Knowledge-Based OTOP : KBO จังหวัดฉะเชิงเทรา ณ ห้องประชุมศูนย์ขอ้ มูลอาเซียน ศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา
4 มกราคม 2562 เวลา 10.00 น.นายวัฒนา รั ตนวงศ์ ประธาน และคณะกรรมการหอการค้าฯ ร่ วมงานเลียง
สังสรรค์ตอ้ นรับปี ใหม่ ปี 2562 ณ อาคารพุทธโสธร ภายในกองพลทหารราบที 11 อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา

8 มกราคม 5262 เวลา 14.00 น. นายประโยชน์ โสรัจจกิจ รองประธาน นายจอมพงษ์ ชูทบั ทิม เลขาธิการ ร่ วม
ประชุมคณะทํางาน MOU ESS EV : HRD ครังที 1/2562 ณ ห้องประชุม รร.เบญราชรังสฤษฎิ อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา
9 มกราคม 2562 เวลา 9.30 น. นายจิตรกร เผด็จศึก รองประธาน ร่ วมประชุมคณะกรรมการจัดรู ปทีดินเพือ
พัฒนาพืนทีส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา ครังที 1/2562 ณ ห้องประชุมมรุ พงษ์ศิริพฒั น์ ชัน 4 ศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา
10 มกราคม 2562 เวลา 9.00 น. นายชาลี เจริ ญสุ ข กรรมการกิตติมศักดิ ร่ วมการจัดกิจกรรมเนื องในวันคน
พิการสากล ประจําปี 2561 ณ โรงแรมซันธารา เวลเนส รี สอร์ท อําเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา
10 มกราคม 2562 เวลา 13.30 น.นายจิตรกร เผด็จศึก รองประธาน ร่ วมประชุมคณะอนุ กรรมการพัฒนาการเกษตรและ
สหกรณ์ของจังหวัดฉะเชิงเทรา ครังที 1/2562 ณ ณ ห้องประชุมศูนย์ขอ้ มูลอาเซียน ศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา
10 มกราคม 2562 เวลา 13.30 น. นายวัฒนา รัตนวงศ์ ประธาน นายณรงค์ศกั ดิ แก้วเมืองเพชร ปฏิคม เข้าประชุม
คณะทํางานเฝ้ าระวังการบุกรุ กทีราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที ฉช. 411 ตําบลหน้าเมือง อําเภอเมืองฉะเชิงเทรา
จังหวัดฉะเชิงเทรา ครังที 1/2562 ณ ห้องประชุมศูนย์ขอ้ มูลอาเซียน ชัน 1 ศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา
15 มกราคม 2562 เวลา 9.00-12.00 น. นายวัฒนา รัต นวงศ์ ประธาน และคณะกรรมการหอการค้าจังหวัด
ฉะเชิงเทรา ร่ วมพิธีการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่ วมมือ เครื อข่ายพัฒนากําลังคนและความเชียวชาญเทคโนโลยีดา้ น
ยานยนต์สมัยใหม่และระบบกักเก็บพลังงานไฟฟ้ าของประเทศ การบรรยายพิเศษ ละเวที เสวนาแลกเปลียนความ
คิดเห็น ณ ห้องประชุม ชัน 5 อาคารราชภัฎราชนคริ นทร์ อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา
16 มกราคม 2562 เวลา 9.00-12.00 น. นางบุ ญมี ศรี สุข รองประธาน ร่ ว มประชุ มคณะกรรมการอาหาร
ปลอดภัยจังหวัดฉะเชิงเทรา ครังที 1/2562 ณ ห้องประชุมพุทธโสธร ชัน 2 สํานักงานสาธารณสุ ขจังหวัดฉะเชิงเทรา
17 มกราคม 2562 เวลา 10.00 น. นายวัฒนา รัตนวงศ์ ประธานร่ วมพิธีเปิ ดศูนย์บริ หารแรงงานเขตพัฒนาพิเศษ
ภาคตะวันออก ณ สถาบันพัฒนาฝี มือแรงงาน 3 ชลบุรี อ.เมือง ชลบุรี
17 มกราคม 2562 เวลา 9.30 น. นายวัฒนา รัตนวงศ์ ประธาน นายจิตรกร เผด็จศึก รองประธานร่ วมประชุม
คณะกรรมการพืนทีดินบริ เวณด้านหน้าพระอุโบสถวัดโสธรวรารามวรวิหาร และบริ เวณทีเกียวเนื อง ครังที 1/2562
ณ ห้องประชุมศูนย์ขอ้ มูลอาเซียน ชัน 1 ศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา
- กิจกรรมอืนๆ
27 ธันวาคม 2561 เวลา 16.00 น. นายชาลี เจริ ญสุ ข กรรมการกิตติมศักดิ ร่ วมประชุมคณะกรรมการและที
ปรึ กษาคณะกรรมการบริ หารสภาอุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา ครังที 10/2561ณ ห้องไพลินโรงแรมแกรนด์รอยัล
พลาซ่า อําเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา
12 มกราคม 2562 เวลา 15.00 น. หอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา ร่ วมสนับสนุนของขวัญวันเด็กแห่งชาติ
ครังที 11 ประจําปี 2562 ณ บริ เวณด้านหน้า บริ ษทั เอ็มเอสเอส เคเบิลเน็ตเวิร์คจํากัด สาขาฉะเชิงเทรา
โรงเรี ยนเซนหลุยส์ ฉะเชิงเทรา ขอเชิญเข้าร่ วมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมเดิน – วิ ง มินิมาราธอน 70 ปี เซน
หลุยส์ ในวันอาทิตย์ที 13 มกราคม 2562 เส้นทางโรงเรี ยนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา –วัดโสธรวรารามวิหาร – ร้านอาหาร
เก้ามณี ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา (หอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา สนับสนุ น 5,000 บาท โดยนายจอมพงษ์ ชู
ทับทิม เลขาธิการหอการค้าฯ)

17 มกราคม 2562 เวลา 13.00-16.30 น. นายมนัส ตันงาม รองประธาน ร่ วมสัมมนาโครงการ สื อ รู้ ให้ทนั ใช้ให้เป็ น ณ
ห้องโชคอนันต์ ชัน 2 อาคารเรี ยนรวมและอํานวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนคริ นทร์ อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา
มติทีประชุ ม

รับทราบ

วาระที 2 เรืองรับรองรายงานการประชุ มคณะกรรมการหอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา ครังที 10/2561
มติทีประชุ ม รับรอง
วาระที 3 เรืองสืบเนืองจากการประชุ มครังทีแล้ว
3.1 การพัฒนาพืนทีหน้ าวัดหลวงพ่อโสธร เพือสาธารณประโยชน์
นายจิ ต รกร เผด็ จ ศึ ก (รองประธาน) กล่ า วว่ า เรื องการพัฒ นาพื นที หน้ า วัด หลวงพ่ อ โสธร เพื อ
สาธารณประโยชน์ ขณะนีใกล้เสร็ จสมบูรณ์แล้ว เหลือซ่อมแซมต้นไม้ทีตายไป 3-4 ต้น และหาคนมาดูแลรดนําต้นไม้
ดูแลหญ้า และทําความสะอาดเก็บขยะบริ เวณสวนสาธารณะให้ดูสะอาดเรี ยบร้อย พร้อมทีจะให้ประชาชน มาเดินออก
กําลังกาย หรื อพักผ่อนตามอัธยาศัย
มติทีประชุ ม รับทราบ
3.2 สรุ ปการจัดกิจกรรมกอล์ฟเชือมความสัมพันธ์ ครังที 2 (25 ตุลาคม 2561)
นายจอมพงษ์ ชูทบั ทิม (เลขาธิการ) กล่าวว่า หอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทราจัดกิจกรรมกอล์ฟเชือมความสัมพันธ์
ครังที 2 เมือวันที 25 ตุลาคม 2561 ณ สนามกอล์ฟบางปะกงริ เวอร์ ไซด์ อ.บ้านโพธิ จ.ฉะเชิงเทรา สรุ ปรายรับรายจ่าย
รายรับ 675,145.26 บาท รายจ่าย 351,313 บาท คงเหลือ 323,832.26 บาท
มติทีประชุ ม รับทราบ
3.3 สรุ ปการจัดงานหอการค้าแฟร์ ครังที 10 อร่ อยได้ ...ไร้ แอลกอฮอล์ (31 ตุลาคม – 4 พฤศจิกายน 2561)
นางบุญมี ศรี สุข (รองประธาน) กล่าวว่าการจัดงานหอการค้าแฟร์ ครังที 10 อร่ อยได้...ไร้แอลกอฮอล์ เมือวันที
31 ตุลาคม – 4 พฤศจิกายน 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนคริ นทร์ อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา เป็ นกิจกรรมทีหอการค้าจัด
ต่อเนืองทุกปี เพือเป็ นการพัฒนาเศรษฐกิจ และส่ งเสริ มการท่องเทียวจังหวัดฉะเชิงเทราและขอขอบคุณสวนราชการ
และทุกฝ่ ายทีเกียวข้อง คณะกรรมการและสมาชิกหอการค้าทีให้การสนับสนุนการจัดงานหอการค้าแฟร์ครังที 10
สรุ ปรายรับรายจ่าย รายรับ 849,500 บาท รายจ่าย 587,570 บาท คงเหลือ 261,930 บาท
มติทีประชุ ม รับทราบ
3.4 พิธีการลงนามบันทึกข้ อตกลงความร่ วมมือ โครงการส่ งเสริมและสนับสนุ นศักยภาพสมาชิกหอการค้ า
จังหวัดฉะเชิงเทรา ระหว่างธนาคารออมสินกับหอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา
นายวัฒนา รัตนวงศ์(ประธาน)กล่าวว่า วันนีทางหอการค้าจังหวัดฉะชิงเทรา จะมีการร่ วมบันทึกข้อตกลงความ
ร่ วมมือโครงการส่ งเสริ มและสนับสนุ นศักยภาพสมาชิ กหอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทราระหว่างธนาคารออมสิ น กับ
หอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา วัตถุประสงค์เพือดําเนินกิจกรรมในการเสริ มสร้างขีดความสามารถและการถ่ายทอดองค์

ความรู้แก่ผปู้ ระกอบการทีเป็ นสมาชิกหอการค้าและผูป้ ระกอบการทีเป็ นลูกค้าของธนาคารเพือประชาสัมพันธ์กิจกรรม
ทีเป็ นประโยชน์ต่อการประกอบกิจการของผูป้ ระกอบการทีเป็ นสมาชิกหอการค้าและผูป้ ระกอบการทีเป็ นลูกค้าของ
ธนาคารเพื อจัด หาสิ ท ธิ ป ระโยชน์ ส นับ สนุ น การดํา เนิ น ธุ ร กิ จ แก่ ผู้ป ระกอบการที เป็ นสมาชิ ก หอการค้า และ
ผูป้ ระกอบการทีลูกค้าของธนาคาร
ข้ อ 1 วัตถุประสงค์ของความร่ วมมือ
ทังสองฝ่ ายมีค วามประสงค์ทีจะร่ วมมื อกัน เพือดําเนิ น กิ จ กรรมต่ า ง ๆ ที เป็ นการส่ ง เสริ ม ศัก ยภาพของ
ผูป้ ระกอบการทีเป็ นสมาชิกหอการค้า รวมทังผูป้ ระกอบการทีเป็ นลูก ค้าของธนาคารโดยมีก าํ หนดระยะเวลาความ
ร่ วมมือตังแต่วนั ทีลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่ วมมือ ถึงวันที 22 พฤศจิกายน 2562 โดยมีวตั ถุประสงค์ดงั นี
1.1 เพือความร่ วมมือดําเนินกิจกรรมด้านการส่งเสริ มสร้างขีดความสามารถและการถ่ายทอดองค์ความรู้ ให้แก่
ผูป้ ระกอบการทีเป็ นสมาชิกหอการค้าและผูป้ ระกอบการทีเป็ นลูกค้าของธนาคารรวมถึงการให้คาํ ปรึ กษาแนะนําในการ
ดําเนินธุรกิจในรู ปแบบต่าง ๆ และการจัดกิจกรรมส่งเสริ มช่องทางการจําหน่ายสินค้า
1.2 เพือร่ วมประชาสัมพันธ์กิจกรรมทีเป็ นประโยชน์ต่อการประกอบกิจการของผูป้ ระกอบการทีเป็ นสมาชิก
หอการค้าและผูป้ ระกอบการทีเป็ นลูกค้าของธนาคาร
1.3 เพื อจัด หาสิ ทธิ ประโยชน์สนับสนุ น การดําเนิ น ธุ ร กิ จ แก่ ผูป้ ระกอบการที เป็ นสมาชิ ก หอการค้า และ
ผูป้ ระกอบการทีเป็ นลูกค้าของธนาคาร
ข้ อ 2 ขอบเขตความร่ วมมือของ “หอการค้า”
2.1 ให้ความร่ วมมือในการประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์หรื อบริ การ และกิจกรรมของธนาคารทีเป็ นประโยชน์แก่
ผูป้ ระกอบการทีเป็ นสมาชิกหอการค้า ผ่านสือต่าง ๆ ของหอการค้า
2.2 คัดเลือกและเชิญผูป้ ระกอบการทีเป็ นสมาชิกหอการค้าเข้าร่ วมกิจกรรมทีเป็ นประโยชน์ต่อการประกอบ
ธุรกิจทีจัดขึนโดยธนาคาร
2.3 ให้ค วามร่ ว มมือโดยจัด ให้มีผบู้ ริ หารหรื อผูเ้ ชี ยวชาญของหอการค้าร่ ว มเป็ นวิทยากรหรื อให้บริ ก าร
คําปรึ กษาแนะนําแก่ผปู้ ระกอบการทีเป็ นสมาชิก หอการค้าและผูป้ ระกอบการที เป็ นลูกค้าของธนาคาร ในการจัด
กิจกรรมต่าง ๆ ทีจัดขึนโดยธนาคาร
2.4 จัดให้มีการอบรม ให้ความรู้ และผลิตบทความทีเป็ นประโยชน์แก่ผปู้ ระกอบทีเป็ นสมาชิกหอการค้าและ
ผูป้ ระกอบการทีเป็ นลูกค้าของธนาคาร
มติทีประชุ ม รับทราบ
วาระที 4 เรืองเพือพิจารณา
4.1 การจัดทําหนังสือรายงานประจําปี 2561
นายจอมพงษ์ ชูทบั ทิม เลขาธิการ (กล่าวว่า) การจัดทําหนังสือรายงานประจําปี 2561เป็ นการแสดงผลงานของ
หอการค้าทีผ่านมา ภายใน 1 ปี ซึงมีการจัดทําหนังสือทุกปี คงต้องขอความร่ วมมือ คณะกรรมการและสมาชิกหอการค้า
ช่วยกันสนับสนุนเรื องการลงโฆษณา และการสัมภาษณ์ลงในหนังสือรายงานประจําปี หอการค้า เหมือนเช่นทุกปี ทีผ่าน

มา เรื องการจัดทํารู ปแบบหนังสือรายงานประจําปี จะมีการประชุมกลุ่มย่อยคณะทํางานก่อนแล้วจะมาแจ้งให้ทีประชุม
ทราบในการประชุมครังต่อไป
มติทีประชุ ม รับทราบ
4.2 การจัดประชุ มใหญ่ สามัญสมาชิก ประจําปี 2562
นายจอมพงษ์ ชูทบั ทิม เลขาธิการ กล่าวว่าหอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา ตามระเบียบข้อบังคับของหอการค้า
จะต้องมีการจัดประชุมใหญ่สามัญสมาชิกหอการค้าภายในเดือนมีนาคม และในปี นีจะมีการครบวาระคณะการบริ หาร
หอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา ปี 2560-2561 ซึงจะต้องมีการเลือกตังประธานและคณะกรรมการชุดใหม่ ปี บริ หาร 25622563 จึงขอแจ้งให้ทราบ เพือจะได้เข้าประชุมใหญ่สามัญสมาชิกโยการพร้อมเพรี ยงกัน เรื อง วิทยากรบรรยายพิเศษ วัน
เวลา และสถานที ขอเรี ยกประชุมกลุ่มย่อยคณะทํางานก่อน และจะมาแจ้งให้ทีประชุมทราบในการประชุมครังต่อไป
มติทีประชุ ม รับทราบ
วาระที 5 เรืองข้ อเสนอ ประเด็นปัญหาต่างๆ เข้ าสู่ กรอ.จังหวัดฉะเชิงเทรา
ไม่มเี รืองนําเสนอ
วาระที 6 เรืองโครงการระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก ( EEC)
- การส่ งเสริมการค้าการลงทุนของภาคเอกชนเพือรองรับระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC )
นายจอมพงษ์ ชูทบั ทิม (เลขาธิการ) กล่าวว่าอสังหาริ มทรัพย์ฉะเชิงเทราเริ มคึกคัก ผูป้ ระกอบการรายใหญ่ทงั
ไทย-ต่างประเทศ ตบเท้าลงทุนโครงการอยูอ่ าศัย ค้าปลีก นิคมอุตสาหกรรม เพือรองรับแผนพัฒนาเมืองใหม่บริ ษทั เอสซี
แอสเสท คอร์ ปอเรชัน จํากัด (มหาชน) ได้ขยายการลงทุ นโครงการบ้านแบรนด์เพฟมายังจังหวัดฉะเชิ งเทรา มูลค่ า
โครงการรวม 1,500 ล้านบาท เพือรอรั บการเติ บโตของตลาดที อยู่อาศัยแนวราบในช่ ว งปี 2561-2563 หลังจากได้
ทําการศึกษาข้อมูลตลาดทีอยูอ่ าศัยจังหวัดฉะเชิงเทราในช่วง 4 ปี ทีผ่านมา (2557-2560) พบว่า ส่วนใหญ่ตลาดบ้านแนวราบ
มีสดั ส่วนมากสุดประมาณ 74% และมีอตั ราการเติบโตเพิ มขึน 70%
ดังนันเพือรองรับดีมานด์ทีขยายตัวสูงขึนอย่างรวดเร็ ว จากการเคลือนย้ายแหล่งงาน และการขยายตัวของการ
ลงทุนในนิคมอุตสาหกรรมโซนตะวันออก ซึงในอนาคตจะมีการขยายการลงทุนในภาคอุตสาหกรรมซึงจะส่ งผลให้เกิด
การจ้างงานในพืนทีเพิ มขึนและเกิดความต้องการทีอยูอ่ าศัยใหม่ๆ ในอนาคต ทังนีจากการเดินหน้าโครงการพัฒนาระเบียง
เศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกอีอีซี บริ ษทั จึงมองทิศทางการลงทุนของธุรกิจอสังหาริ มทรัพย์ภาคตะวันออกมีทิศทางเป็ น
บวก และมีแนวโน้มการขยายตัวของดีมานด์ทีอยูอ่ าศัยในอนาคต เนื องจากพืนทีภาคตะวันออกกําลังเป็ นทีจับตามองของ
กลุ่มผูป้ ระกอบการรายใหญ่ โดยขณะนีเริ มมีผปู้ ระกอบการรายใหญ่ เริ มทยอยเข้ามาลงทุนเพิ มขึนอย่างต่อเนือง
“พืนทีจังหวัดฉะเชิงเทรา ถือว่าเป็ นทําเลทีเป็ น Hub แห่ งภาคตะวันออก มีจุดเด่นเรื องเส้นทางทีเป็ นใจกลางระหว่างการ
ขนส่งจากภาคตะวันออกเข้าสู่กรุ งเทพฯ และทําเลทีตังอยู่บนเส้นถนนหลักรับมาจากมอเตอร์ เวย์อีกทังยังเชือมได้ทงทาง
ั
ด่วนบูรพาวิถี พร้อมทังมีรถไฟฟ้ าความเร็ วสูงทีจะมาเชือมต่อในอนาคตอันใกล้อีกด้วย”ทังนี จังหวัดฉะเชิงเทรา เป็ นหนึ ง
ในจังหวัดอีอีซี ทีถูกวางให้เป็ นเมืองทีอยูอ่ าศัยรองรับคนจากกทม.ทีเข้าไปทํางานในพืนทีอุตสาหกรรมในอีอีซี เชือมโยง

ด้วยรถไฟความเร็ วสูง โดยมีมีแผนจะพัฒนาเมืองใหม่ในรู ปแบบ "สมาร์ ทซิตี" เนื อที 5,000 ไร่ คาดว่าจะใช้เงิ นลงทุ น
300,000-500,000 ล้านบาท โดยจะเริ มต้นจากการพืนทีรอบสถานีฉะเชิงเทรา 300-400 ไร่
มติทีประชุ ม รับทราบ
วาระที 7 เรืองยุทธศาสตร์ จงั หวัด/หอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา
นายณรงค์ศกั ดิ แก้วเมืองเพชร (ปฏิคม) กล่าวว่า อยากพูดเรื อง ผังเมืองรวมชุมชนบ้านโพธิ จังหวัดฉะเชิงเทรา
จากการประชุมคณะทีปรึ กษาผังเมืองรวมชุมชนบ้านโพธิมา เมือวันศุกร์ที 14 ธันวาคม 2561 สรุ ปสาระสําคัญดังนี
1.ประเด็นจากการประชุมกลุ่มย่อย
2.พืนทีโครงการวางผัง เดิม 6 อปท.8 ตําบล เพิ มเป็ น 8 อปท.10 ตําบล
3.แนวโน้มการเปลียนแปลงทางเศรษฐกิจ พ.ศ.2558-2579
ภาพรวมของการขยายตัวทางเศรษฐกิจของผังเมืองรวมชุมชนบ้านโพธิ คาดว่าจะมีอตั ราการเติบโตประมาณ
ร้อยละ 4.37 ต่อปี สูงขึนกว่าการเติบโตในอดีต ซึงในแต่ละภาคการผลิต จะมีอตั ราการเติบโต ดังนี
- ภาคเกษตรกรรม มีอตั ราการเจริ ญเติบโตเฉลีย ร้อยละ 10.68 ต่อปี
- ภาคอุตสาหกรรม มีอตั ราการเจริ ญเติบโตเฉลีย ร้อยละ 4.71 ต่อปี
- ภาคบริ การ มีอตั ราการเจริ ญเติบโตเฉลีย ร้อยละ 2.53 ต่อปี
4.สรุ ปบทบาทของจังหวัดฉะเชิงเทรา
จังหวัดฉะเชิงเทรา มีวิสยั ทัศน์การพัฒนาทีจะมุ่งสู่ การเป็ นเมืองอุสาหกรรมสีเขียวทีไม่ก่อมลพิษต่อชุมชนและ
สิ งแวดล้อม รักษาฐานการผลิตทางด้านเกษตรกรรมเดิมให้มีคุณภาพ ส่งเสริ มการท่องเทียวเชิงวัฒนธรรมและเชิงนิ เวศ
รักษาคุณภาพทรัพยากรธรรมชาติและสิ งแวดล้อมและการพัฒนาคุณภาพชีวิตทีดีและสวัสดิการสังคมทีมีคุณภาพแก่
ประชาชนวิสยั ทัศน์จงั หวัดฉะเชิงเทราเมืองแห่งสมดุลของการพัฒนาเศรษฐกิจ และการพัฒนาเกษตรกรรม เชือมโยง
ระบบโลจิสติกส์ทีมีประสิทธิภาพ ส่งเสริ มการท่องเทียวเชิงนิเวศ รองรับการอยูอ่ าศัยและอนุรักษ์สภาพแวดล้อมทีดี
5.สาระสําคัญของการเปลียนแปลงข้อกําหนดเปิ ดกว้างมากขึน แต่ขดั แย้งกับสภาพพืนทีจริ ง
1. การเพิ มย่านของการใช้ประโยชน์ทีดิน ไดแก่ ทีอยูอ่ าศัยหนาแน่นน้อย ย.1 - ย.2 ชนบทและเกษตรกรรม ก.1 – ก .2
และ ทีโล่งเพือนันทนาการและการรักษาคุณภาพสิ งแวดล้อม ลน.
2. การระบุเจตนาอารมณ์และวัตถุประสงค์การพัฒนาในย่านการใช้ประโยชน์ทีดิน
3. การระบุทีดิ นทีตังอยู่ภายในเขตระบบโครงข่ายก๊าซธรรมชาติ ให้ปฏิบตั ิต ามมาตรา 112 ในพระราชบัญญัติ การ
ประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ.2550
4. การปรับเปลียนร้อยละของกิจการในแต่ละบริ เวณของการใช้ประโยชน์ทีดิน โดยเน้นให้มีร้อยละของกิจการรองมาก
ขึนในบริ เวณทีมีความหนาแน่นมาก
5.การเพิ มเติมการควบคุมอัตราส่วนพืนทีดิน (FAR) และอัตราส่วนของพืนทีอาคารคลุมดินต่อพืนทีแปลงทีดินทีใช้เป็ น
ทีตังอาคาร (BCR) ในบริ เวณของการใช้ประโยชน์ทีดิน
6. การเพิ มเติมการควบคุมความสูงอาคารในทุกบริ เวณของการใช้ประโยชน์ทีดิน โดยอาคารจะมีความสูงเพิ มขึนจาก
บริ เวณทีมีความหนาแน่นน้อยไปสู่บริ เวณทีมีความหนาแน่นมาก

7. การเพิ มเติมระยะถอยร่ นจากร่ มแหล่งนําโดยพิจารณาจากความกว้างของแหล่งนํา ถ้าแหล่งนํากว้างน้อยกว่า 10 เมตร
ให้ถ่อยร่ น 3 เมตรแต่ถา้ แหล่งนํากว้างมากกว่า 10 เมตรให้ถอยร่ น 6 เมตร
8. การเพิ มเติมการควบคุมกิจการในแต่ละย่านของการใช้ประโยชน์ทีดิน โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมของกิจการ
ความหนาแน่น และความขัดแย้งของกิจการในแต่ละบริ เวณ
การใช้ป ระโยชน์ ทีดิ น ริ ม ทางหลวงแผ่น ดิ น หมายเลข 3122 สายดอนสี น นท์-บ้านโพธิ ให้มี ทีว่ าง ตาม
แนวขนานริ มเขตทางไม่นอ้ ยกว่า 8 เมตร
ทีดินประเภท ก.1 เป็ นทีดินประเภทชนบทและเกษตรกรรมเพือกิจการอืน ให้ใช้ได้ไม่เกินร้อยละสิ บห้าของ
ทีดินประเภทนีในแต่ละบริ เวณห้ามใช้ เว้นแต่ไม่เกิน 400 ตารางเมตร โรงงานบําบัดนําเสียรวมของชุมชน ทีอยูห่ ่างจาก
ริ มฝั งแม่นาํ บางปะกงไม่นอ้ ยกว่า 500 เมตร เว้นแต่รวมกันทุกชันในหลังเดียวกันไม่เกิน 500 ตารางเมตร เว้นแต่มีพืนที
ไม่เกินร้อยละห้าของพืนทีโครงการทังหมด จัดสรรทีดินเพือการอยู่อาศัย เว้นแต่แปลงทีดินไม่น้อยกว่า 80 ตารางวา
ทีตังอยูร่ ิ มถนนสาธารณะ ทีมีเขตทางไม่นอ้ ยกว่า 16 เมตร ประเภทห้องแถว ตึกแถว บ้านแถว เว้นแต่มีพืนทีไม่เกินร้อย
ละห้าของพืนทีโครงการทังหมด เว้นแต่ไม่เกิน1000 ให้มีว่างโดยรอบแนวเขตแปลงทีดินไม่นอ้ ยกว่า 6 เมตร พืนทีดินที
ก่อสร้างอาคารถึงยอดผนังของชันสูงสุดของอาคาร 3122-3304 ไม่นอ้ ยกว่า 8 เมตร
ทีดินประเภท ก.2 เป็ นทีดินประเภทชนบทและเกษตรกรรมให้ใช้ได้ไม่เกินร้อยละยีสิบของทีดินประเภทนี ใน
แต่ละบริ เวณ ทีอยูห่ ่างจากริ มฝั งแม่นาํ บางปะกงไม่นอ้ ยกว่า 500 เมตร เว้นแต่ไม่นอ้ ยกว่า 80 ตารางวา ห้องแถว ตึกแถว
บ้านแถว เว้นแต่ไม่นอ้ ยกว่า 6 เมตร อาคารชุด หอพัก อาคารอยูอ่ าศัยรวม เว้นแต่มีทีตังอยูร่ ิ มถนนสาธารณะทีมีเขตทาง
ไม่น้อยกว่า 16 เมตร 3304-315 หมายเลข 331 (แปลงยาว) เขตทางไม่น้อยกว่า 8 เมตร ทีดินประเภท ปก. เป็ นทีดิน
ประเภทปฏิรูปทีดินเพือการเกษตรกรรม ห้องแถว ตึกแถว บ้านแถว ห้องชุด อาคารชุด หอพัก หรื ออาคารอยูอ่ าศัยรวม
ให้โรงงานทีได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการอยูก่ ่อนวันทีกฎกระทรวงให้ใช้บงั คับผังเมืองรวมชุมชนบ้านโพธิ จังหวัด
ฉะเชิงเทรา พ.ศ.2555 และยังประกอบกิจการอยูไ่ ม่เกินหนึงเท่าในทีดินแปลงเดียวกัน ติดต่อเป็ นแปลงเดียวกันกับแปลง
ทีดินทีเป็ นทีตังของโรงงานเดิม ซึงเจ้าของโรงงานเดิมเป็ นผูถ้ ือกรรมสิ ทธิครอบครอง อยู่ก่อนวันทีกฎกระทรวงให้ใช้
บังคับผังเมืองรวมชุมชนบ้านโพธิ จังหวัดฉะเชิงเทรา พ.ศ. 2555 มีผลใช้บงั คับ .
โรงงานทีได้รับอนุ ญาตให้ประกอบกิจการก่ อนวันทีผังเมือง 2555 มีผลใช้บงั คับ และยังประกอบกิจการอยู่
ขยายพืนทีได้เฉพาะทีใช้ในการผลิตไม่เกิน หนึงเท่า ของพืนทีการผลิตเดิม และต้องเป็ นทีดินแปลงเดียวกัน หรื อติดต่อ
เป็ นแปลงเดียวกัน ซึงเจ้าของโรงงาน เป็ นผูถ้ ือกรรมสิทธิ หรื อมีสิทธิครอบครอง อยูก่ ่อนวันทีผังเมือง 2555 มีผลบังคับ
สรุ ปข้ อกําหนดการใช้ ประโยชน์ ฯ
ลําดับที 14 การจัดสรรทีดินทีอยูอ่ าศัย ในสีเขียว
(7) ต้องมีแปลงทีดินไม่นอ้ ยกว่า 80 ตารางวา
(14) อยูร่ ิ มถนนสาธารณะทีมีเขตทางไม่นอ้ ยกว่า 16 เมตร
ลําดับที 26 คลังสินค้า ฯ สีเขียว ก.2
(12) ไม่เกิน 2,000 ตารางเมตร
(14) อยูร่ ิ มถนนสาธารณะทีมีเขตทางไม่นอ้ ยกว่า 16 เมตร

ลําดับที 40 กําจัดสิงปฎิกลู และมูลฝอย(ห้ามทุกพืนที แล้วขยะจะให้ไปไหน)
สรุ ปข้ อกําหนดการใช้ ประโยชน์ ฯ
ลําดับที 1 โรงงานว่าด้วยโรงงาน
(1) เว้นแต่โรงงานตามบัญชีทา้ ยข้อกําหนด
(2) อยูห่ ่างแม่นาํ บางปะกง 500 เมตร (นําเสีย หรื อสิ งสกปรก จําเป็ นต้องห่างไกลขนาดนีไหม )
(9) ขนาดไม่เกิน 400 ตารางเมตร
ลําดับที 14 การจัดสรรทีดินทีอยูอ่ าศัย ในสีเขียว
(7) ต้องมีแปลงทีดินไม่นอ้ ยกว่า 80 ตารางวา (ราคาสูง กูไ้ ม่ผา่ น ไม่เหมาะสม)
(14) อยูร่ ิ มถนนสาธารณะทีมีเขตทางไม่นอ้ ยกว่า 16เมตร(ไม่มีอยูใ่ นท้องถิ น มีแค่ 8-12 เมตร )
ลําดับที 26 คลังสินค้า ฯ สีเขียว ก.2
(12) ไม่เกิน 2,000 ตารางเมตร
(14) อยูร่ ิ มถนนสาธารณะทีมีเขตทางไม่นอ้ ยกว่า 16 เมตร(ถนนในท้องถิ นไม่มีเขตทาง16 เมตร)
6.ถนนในเขตเมือง/ชุมชน บ้านโพธิ แนวถนน ส่วนมากเป็ นสามแยก ซึงจะเกิดปัญหาการจราจรในอนาคต
7.เรื อง สถานีขนส่งสินค้าคอนเทนเนอร์ICDICDบ้านโพธิ ล่าสุดอธิบดีกรมโยธาและผังเมือง ออกมาบอกว่าไม่
เห็นด้วย เพราะว่าอยูใ่ นเขตชุมชนหนาแน่น จะเกิดวิกฤตการจราจร ควรย้ายไปบางนําเปรี ยว
เสนอ โครงข่ายถนนสาย 315 ,314 ,3304 และถนนวงแหวนในอนาคต ให้เชือมต่อกับ ICD และจุดจอดรอ/จอดพัก
สําหรับรถบรรทุก ให้อยูใ่ นแผนการพัฒนาทีเดียวเลย
ดร.บุ ญทอง เตียรประเสริ ฐ (ประธานกรรมการที ปรึ กษา)ขอแสดงความยินดี กบั หอการค้าจังหวัดฉะเชิ งเทราที ได้รั บ
รางวัลหอการค้ายอดเยียมมาหลายปี ซ้อน การได้รับรางวัลแบบนี ถือว่าหอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรามีผลงาน ตามหลักเกณฑ์
หอการค้าไทยตังไว้ และในวันนี ถือเป็ นโอกาสที ดีทีมีการเชิญสมาชิ กใหม่ทีมีศกั ยภาพ และความพร้ อมทีจะมาสัครสมาชิ ก
หอการค้า และมาช่วยกันสร้างสรรค์ พัฒนาหอการค้า ให้เจริ ญหอการค้าเจริ ญเก้าหน้ายิงๆขึนไป
อยากพูดถึงเรื อง การกูเ้ งินของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม เพือไปขยายกิจการต่อไป แต่ทีผ่านมา ธนาคาร ปล่อยสิ นเชือช้ามาก
และมีหลักเกณฑ์มากมาย ทําให้กยู้ าก และไม่ผ่าน ไม่สามารถกูเ้ งินไปขยายกิจการได้หลายราย อยากเสนอให้ทางธนาคารช่วยดู
เรื องพวกนี ด้วย และเรื องผังเมืองของจังหวัดฉะเชิงเทราจากทีผ่านมาไม่ทาํ กฎหมายทีกําหนดไว้ บางพืนทีเป็ นพืนทีสี เขียว แต่
สร้างโรงงานได้ สร้างท่ าเรื อได้ ไม่ผิดกฎหมาย ตามความเห็นชอบของรัฐบาล ทังๆทีพืนทีสี เขียวเป็ นพืนเกษตรกร ทีทํารายได้
ให้กบั ประเทศ และเรื องการจัดเก็บภาษี ผูท้ ีมีรายได้ 2,000 ล้านขึนไป เสี ยภาษีให้ส่วนกลาง ไม่เสี ยภาษีให้จงั หวัดฉะเชิงเทรา แล้ว
จะเอาเงิ นทีไหนมาพัฒนาจังหวัด ให้มีสาธารณูปโภคทีดี เช่ นถนน ประปา ไฟฟ้ า อยากฝากทางหอการค้าให้ช่วยผักดันหรื อมี
แนวทางอย่างไรทีช่วยเสนอทางจังหวัดฉะเชิงเทราให้ทาํ เรื องผังเมือง เรื องภาษีให้ถกู ต้อง
นายวัฒนา รัต นวงศ์ ประธาน กล่าวว่า เรื องผังเมือง กับเรื องภาษี เป็ นเรื องทีใหญ่ของจังหวัดฉะเชิ งเทรา ที
จะต้องช่ ว ยกัน ผลัก ดัน หรื อแก้ปัญหาหลายภาคส่ ว นที เกี ยวข้อง คงต้องมีก ารปรึ ก ษาหารื อกัน ในส่ วนราชการที
เกียวข้อง เพราะเราเป็ นภาคเอกชน คงทําอะไรไม่ได้มาก
มติทีประชุ ม

วาระที 8 เรืองนําเสนอของกลุ่มผู้ประกอบรุ่นใหม่ YEC หอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา
นายจอมพงษ์ ชูทบั ทิม (เลขาธิการ) กล่าวว่า นักศึกษาหลักสูตรนักบริ หารระดับสูง เพือการสร้างชาติ รุ่ นที 6
ร่ วมกับหอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทราและผูป้ ระกอบการรุ่ นใหม่ YEC จังหวัดฉะเชิงเทรา ขอเชิญคณะกรรมการและ
สมาชิกหอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา ร่ วมฟังบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ บทบาท EEC กับจังหวัดฉะเชิงเทรา ในวันที 20
ธันวาคม 2561 เวลา 17.30 -20.00 น. ณ ห้องชลธี โรงแรมซันธาราเวลเนส รี สอร์ท อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา
มติทีประชุ ม รับทราบ
วาระที 9 เรืองอืนๆ (ถ้ ามี)
นายจิตรกร เผด็จศึก (รองประธาน) กล่าวว่า ชมรม STRONG - จิตพอเพียงต้านทุจริ ต จังหวัดฉะเชิงเทราขอ
ความอนุเคราะห์สถานทีเพือใช้เป็ นสถานทีตังชมรม STRONGโดยชมรมฯมีภารกิจการดําเนินโครงการต่างๆ และมีการ
ประชุมคณะกรรมการและ สมาชิกบ้างในบางเดือน ชมรม STRONGเป็ นเครื อข่ายดูแลเรื องการคอรัปชัน อยูภ่ ายใต้การ
ดูแลของป.ป.ช.ทางสํานักงาน ป.ป.ช.ประจําจังหวัดฉะเชิงเทรา เสนอในทีประชุมคณะกรรมการบริ หารชมรม ให้ ทาง
ชมรมSTRONGควรมีสถานตังถาวร เพือเชิ ด ชูให้เหมาะสมในฐานะองค์ก รหลักของจังหวัด ซึ งมีค ณะกรรมการ
หอการค้าหลายคน เป็ นสมาชิกอยูใ่ นชมรมSTRONG จึงขอความเห็นชอบในประชุมให้ช่วยพิจารณา
นายวัฒนา รัตนวงศ์ (ประธาน) กล่าวว่า หอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา ก็ให้ความร่ วมมือ กับทาง ป.ป.ช.ประจําจังหวัด
ฉะเชิงเทรา มาโดยตลอด เพราะ การต่อต้านคอรัปชัน เป็ นโครงการของหอการค้าไทย ซึงหอการค้าจังหวัดต้องทําโครงการต่อต้าน
คอรัปชัน ร่ วมกับหอการค้าไทย แต่เรื องทีจะใช้สาํ นักงานหอการค้าเป็ นสํานักงาน ชมรม STRONG คงต้องคุยเรื องรายละเอียด
กัน เพือพิจารณาในทีประชุมครังต่อไป และวันนีหลังจากประชุมเสร็ จ ขอเชิญคณะกรรมการและสมาชิกหอการค้าฯ ร่ วมงานเลียง
ส่งท้ายปี เก่าต้อนรับปี ใหม่ และงานฉลองหอการค้ายอดเยียมและผูว้ ่าสําเภาทอง ประจําปี 2561 โดยพร้อมเพรี ยงกัน
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

