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วาระที 1 เรืองแจ้งเพือทราบ
- กิจกรรมร่ วมกับหอการค้าอืนๆ
9 พฤษภาคม 2561 เวลา 14.30 น.หอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา จัดงานแถลงข่าวกิจกรรมเดินวิ งวิสาขะพุทธบูชาถือ
ศีลห้า ลดละอบายมุข ประจําปี 2561 ณ ห้องประชุมหอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา โดยนายสุ วิทย์ คําดี ผูว้ ่าราชการจังหวัด
ฉะเชิงเทรา เป็ นประธานในพิธีแถล่งข่าว
10 พฤษภาคม 2561 นายวัฒนา รัตนวงศ์ ประธาน นางพวงทอง วรรณี เวชศิลป์ รองประธาน นายพรชัย ธรรมจรู ญ
ผูจ้ ดั การ ร่ วมประชุมคณะกรรมการหอการค้ากลุ่มเบญจบูรพาสุ วรรณภูมิ ครังที 2/2561 ณ ห้องประชุมโรงแรมแกรนด์ได
มอนด์ จังหวัดบันเตียน เมียนเจย ประเทศกัมพูชา
14 พฤษภาคม 2561 เวลา 12.00 น.หอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา ร่ วมกิจกรรมการแข่งขันกอล์ฟการกุศล ต้านภัยยา
เสพติ ด ปี 2561 จัดโดยสํานักงานสาธารณะสุ ขจังหวัดฉะเชิ งเทรา นายกิตติ พนั ธ์ โรจนชีวะ รองผูว้ ่าราชการจังหวัด
ฉะเชิ งเทรา เป็ นประธาน หอการค้าจังหวัดฉะเชิ งเทราสนับสนุ น 1 ที มๆละ 35,000 บาท นายกิ ตติ ตรงไตรรัตน์ รอง
ประธาน ช่วยสนับสนุนเงิน 10,000 บาท และจัดทีมไปร่ วมแข่งขัน กอล์ฟการกุศล
15 พฤษภาคม 2561 เวลา 13.00 น. นายวัฒนา รัตนวงศ์ ประธาน นายจอมพงษ์ ชูทบั ทิม เลขาธิการ ให้สัมภาษณ์
เรื องการพัฒนาความร่ วมมือในการพัฒนาภาคเกษตรแบบยังยืน กรณี ศึกษาเกียวกับความเชือมโยงในทางการค้าข้าวและ
สินค้าทางการเกษตรอืนๆ ระหว่างจังหวัดฉะเชิงเทรา ประเทศไทย จังหวัดเสี ยมราฐ ประเทศกัมพูชา รวมทังโอกาสในการ
สร้างความร่ วมมือในระดับอุดมศึกษาและภาคีเครื อข่ายเพือการพัฒนาการเกษตรแบบยังยืน กับคณะจากมหาวิทยาลัยราช
ภัฎราชนคริ นทร์ ณ ห้องประชุมสํานักงานหอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา
15 พฤษภาคม 2561 เวลา 18.00 น.นายวัฒนา รัตนวงศ์ ประธาน และคณะกรรมการหอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา
ร่ วมงานเลียงต้อนรับสภาส่งเสริ มธุรกิจการค้ามณฑลซานตง สาธารณรัฐประชาชนจีน และการเจรจาธุรกิจทางด้านการค้า
ร่ วมกัน ณ โรงแรมดุสิต กรุ งเทพฯ
16 พฤษภาคม 2561 เวลา 13.00 น.หอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา ประชุมคณะทํางานด้าน EEC หอการค้าจังหวัด
ฉะเชิงเทรา ณ ห้องประชุมบริ ษทั อีซูซุแสงหงส์ลิสซิ ง จํากัด
18 - 19 พฤษภาคม 2561 นายพรชัย ธรรมจรู ญ ผูจ้ ดั การ นางนําฝน ชะเอมทอง เจ้าหน้าที ร่ วมอบรมการบันทึ ก
ระบบฐานข้อมูลสมาชิกหอการค้าจังหวัดทัวประเทศ ณ ห้องประชุมหอการค้าไทย กรุ งเทพฯ
21 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.20-10.00 น. นายจอมพงษ์ ชูทบั ทิม เลขาธิการ ร่ วมเป็ นเกียรติ พิธีเปิ ดงานและร่ วมรับ
ฟังปาฐกถาพิเศษโดยรัฐมนตรี ว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ( ดร.สุ วิทย์เมษินทรี ย ์ ) เรื อง Food for Future ณ
ห้องบูลรู ม ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิตติ กรุ งเทพมหานคร

- กิจกรรมร่ วมกับภาครัฐ
27 เมษายน 2561 เวลา 09.00 น. นายวัฒนา รัตนวงศ์ ประธาน นายอาทร ผดุงเจริ ญ รองประธานร่ วมต้อนรับและ
ร่ วมการประชุมการดําเนินกิจกรรม (รับ) ฯ โครงการขับเคลือนยุทธศาสตร์ รู้รับรุ ก ของจังหวัดฉะเชิงเทรา ปี งบประมาณ
พ.ศ.2650 กับ นครเจียหยาง สาธารณรัฐประชาชนจีน ณ โรงแรมซันธารา เวลเนสรี สอร์ทแอนด์โฮเทล จังหวัดฉะเชิงเทรา
30 เมษายน 2561 เวลา 10.00 น. นายจิตรกร เผด็จศึก รองประธาน ร่ วมประชุมหัวหน้าส่ วนราชการจังหวัด
ฉะเชิงเทรา ครังที 4/2561 ประจําเดือนเมษายน ณ ห้องประชุมมรุ พงศิริพฒั น์ ชัน 4 ศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา
30 เมษายน 2561 เวลา 13.30 น. นายณรงค์ศกั ดิ แก้วเมืองเพชร ปฏิคม ร่ วมประชุ มคณะกรรมการรักษาความ
มันคงและความสงบเรี ยบร้อยจังหวัดฉะเชิงเทราครังที 4/2561 ณ ห้องประชุมมรุ พงษ์ศิริ พฒั น์ ชัน 4 ศาลากลางจังหวัด
ฉะเชิงเทรา
30 เมษายน 2561 เวลา 14.00 น.นายจอมพงษ์ ชูทบั ทิม เลขาธิการร่ วมประชุมคณะกรรมการบริ หารงานจังหวัดแบบ
บูรณาการ (ก.บ.จ.) ครังที 3/2561 จังหวัดฉะเชิงเทรา ณ ห้องประชุมศูนย์อาเซียน ชัน 1 ศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา
30 เมษายน 2561 เวลา 14.30 น. นายสมพงษ์ นําศรี เจริ ญ ทีปรึ กษา ร่ วมประชุมคณะกรรมการศูนย์การอํานวยการป้ องกัน
และปราบปรามยาเสพติด(ศอ.ปส.จ.ฉช.) ครังที 4/2561 ณ ห้องประชุมมรุ พง์ศิริพฒั น์ ชัน 4 ศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา
2 พฤษภาคม 2561 นายชัยรัตน์ โสธรนพบุตร รองประธาน ร่ วมพิธีเปิ ดการสัมมนาโครงการยกระดับ
มาตรฐานและสร้างนวัตกรรมสินค้าอุตสาหกรรมของ SMEsให้สามารถแข่งขันในตลาดสากลได้อย่างยังยืน
ประจําปี งบประมาณ พ.ศ.256 1 ณ ห้องเทพราชบอลลูม 1 โรงแรมซันธารา เวลเนส รี สอร์ท จังหวัดฉะเชิงเทรา
2 พฤษภาคม 2561 เวลา 13.00-15.00 น. นางวรนิตกตญาณ รองประธาน ร่ วมแถลงข่าวงานแปดริ วฟู๊ ดเฟส เทศกาล
อาหารถิ น จังหวัดฉะเชิงเทรา ณ ห้องโถงชัน1 ศูนย์การเรี ยนรู้เมืองฉะเชิงเทรา (KCC)ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา
7 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายชาลี เจริ ญสุ ข กรรมการกิตติมศักดิ นายอาทร ผดุงเจริ ญ รองประธาน ร่ วม
ต้อนรับและร่ วมประชุมกิจกรรม (รับ) เมืองเมาะละแหม่ง สาธารณรัฐแห่ งสหภาพเมียนมาร์ โครงการขับเคลือนยุทศาสตร์
รู้ รั บ รุ ก ของจังหวัดฉะเชิ งเทรา ปี งบประมาณ พ.ศ.2560 ณ โรงแรมซันธาราเวลเนสรี สอร์ ทแอนด์โฮเทล จังหวัด
ฉะเชิงเทรา
11 พฤษภาคม 2561 เวลา 16.00-19.20 น.นายจอมพงษ์ ชูทบั ทิม เลขาธิการ ร่ วมพิธีเปิ ดงานแปดริ วฟู้ ดเฟส เทศกาล
อาหารถิ น จังหวัด ฉะเชิ งเทรา ณ เวที การแสดงภายในบริ เวณพื นที จัดงานหน้ าอาคารสํานั กงานทรั พย์สิ นส่ ว น
พระมหากษัตริ ยต์ .หน้าเมือง อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา
12 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายชาลี เจริ ญสุ ข กรรมการกิตติมศักดิ นายจิตรกร เผด็จศึก รองประธาน ร่ วม
เป็ นเกี ยรติในพิธีประมูลหมายเลขทะเบียนรถ หมวดอักษร กท ฉะเชิงเทรา ณ ห้องบุ ษราคัม โรงแรมแกรนด์รอยัล พลาซ่ า
ฉะเชิงเทรา
16 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.30 น. นายวัฒนา รัตนวงศ์ ประธาน ร่ วมประชุมซักซ้อมการเดินทาง ไปเยือน นครเจีย
หยาง สาธารรั ฐประชาชนจีน ระหว่างวันที 1-5 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุมมรุ พง์ศิริ พฒั น์ ชัน 4 ศาลากลางจังหวัด
ฉะเชิงเทรา

16 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.30 น. นายวัฒนา รัตนวงศ์ ประธาน นายจิตรกร เผด็จศึก รองประธาน ร่ วมประชุม
คณะทํางานจัดระเบียบชุมชนบริ เวณรอบวัดโสธรวราวรวิหาร ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา ครังที 2/2561 ณ ห้อง
ประชุมศูนย์ขอ้ มูลอาเซียน ( AEC) ชัน 1 ศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา
16 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.30 น. นายวัฒนา รัตนวงศ์ ประธาน ร่ วมประชุมหารื อการประสานความร่ วมมือตาม
โครงการประชารัฐ ร่ วมสร้างงาน สร้างอาชีพผูต้ อ้ งขัง ณ ห้องประชุมเรื อนจํากลางฉะเชิงเทรา
21 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00-16.00 น. นายมนัส ตันงาม รองประธาน ร่ วมสัมมนา โอกาส การค้า และการ
ลงทุนในแม็กซิโก ณ ห้องประชุมเกาะแก้ว ชัน 3 โรงแรมคลาสสิค คามิโอ จังหวัดระยอง
23 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.30 น. นายจิตรกร เผด็จศึก รองประธาน ร่ วมประชุมคณะกรรมการฟื นฟูและพัฒนา
ศักยภาพการหารายได้ของลูกหนีนอกระบบประจําจังหวัดฉะเชิงเทรา ครังที 1/2561 ณ ประชุมศูนย์ขอ้ มูลอาเซียน ( AEC)
ชัน 1 ศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา
มติทีประชุ ม รับทราบ
วาระที 2 เรืองรับรองรายงานการประชุ มคณะกรรมการหอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา ครังที 2/2561
มติทีประชุ ม รับรอง
วาระที 3 เรืองสืบเนืองจากการประชุ มครังทีแล้ว
3.1 การเข้ าร่ วมโครงการวิจยั และพัฒนานวัตกรรมสู่ ผลิตภัณฑ์ SME ไทย กับ สวทช.
- การจัดสัมมนา หัวข้ อ การยกระดับผักและผลไม้ไทยสู่ มาตรฐานสากลสําหรับเขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ
ภาคตะวันออก ( EEC ) ณ จังหวัดฉะเชิงเทรา
นายจอมพงษ์ ชูทับทิ ม (เลขาธิการ) กล่าวว่า โดยในเรื องดังกล่าว หอการค้าจังหวัดฉะเชิ งเทรา ได้ร่ ว มกับ
หอการค้าไทย และสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช) ได้กาํ หนดจัดสัมมนาหัวข้อ “การ
ยกระดับผักและผลไม้ไทยสู่มาตรฐานสากลสําหรับเขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก EEC ณ
โรงแรมซันธาราเวลเนสรี สอร์ท ในวันที 10 พฤษภาคม 2561 ซึงได้รับแจ้งจากหอการค้าไทย ขอเลือนการสัมมนา
ออกไปก่อน เนืองจากเหตุผลการเบิกใช้งบประมาณจาก สวทช (น่าจะเลือนไปจัดในวันที 13 กันยายน 2561) ซึงเมือ
ทราบกําหนดการชัดเจนแล้วจะได้ประชาสัมพันธ์เชิญชวนต่อไป
มติทีประชุ ม รับทราบ
3.2 การจัดทําเสือของหอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา
นายจอมพงษ์ ชูทบั ทิม (เลขาธิการ) กล่าวว่า การจําหน่ายผ้าตัดเสือทอมือ บ้านอ่างเตย จํานวน 51 ผืน ได้ 51,000 บาท
ขายได้ ค่าผ้าราคา 29,000 บาท ค่าผ้าตัดเสือ และค่าตัดเสือ เจ้าหน้าทีหอการค้า 2 คน 4,000บาท และค่าผ้าสํารองกรณี คนทีผ้าไม่พอ 2
ผืน 2,000 บาท รวมรายจ่าย 35,000 บาท คงเหลือเงิน เข้าบัญชีหอการค้าฯ จํานวน 16,000 บาท
มติทีประชุ ม รับทราบ

3.3 การสนับสนุนส่ วนราชการในการพัฒนาพืนทีบริเวณหน้ าวัดหลวงพ่อโสธร เพือสาธารณประโยชน์
นายจิตรกร เผด็จศึก (รองประธาน) กล่าวว่า เรื องการพัฒนาพืนทีหน้าวัดหลวงพ่อโสธร ได้มีการดําเนิ นการ โดยการ
เชิญคนทีอาศัยอยูใ่ นชุมชน หน้าวัดหลวงพ่อโสธร มาประชุมแล้วเมือวันที 24 เมษายน 2561 ขอความร่ วมมือให้คนในชุมชน
ย้ายออกภายในต้นเดือนพฤษภาคม 2561 นโยบายคือ คนทีเดือดร้อนเรื องทีอยู่อาศัย หรื อเรื องทีค้าขาย ให้ไปเขียนคําร้องไว้ที
ศูนย์ดาํ รงธรรม เพือจะได้หาทางช่วยกันแก้ปัญหาให้คนในชุมชนเหล่านัน จะมีเงินส่ วนหนึ งสําหรับ ไว้ค่อยช่วยเหลือคนที
ไม่มีทีอยูอ่ าศัยจริ งๆ และหาทีค้าขายใหม่ให้ ส่วนคนทีพอจะช่วยเหลือตัวเองได้ ให้ช่วยเหลือตัวเอง เพราะได้อาศัยพืนทีตรง
นีมานานแล้ว
นายอาทร ผดุงเจริ ญ (รองประธาน) กล่าวว่า ได้มีคาํ สั งของจังหวัดฉะเชิงเทราออกมาแล้ว เรื องการรุ กลํา
เขตพืนทีราชพัสดุ มีคาํ สังให้ยา้ ยออกภายในต้นเดือนพฤษภาคม 2561 ถ้าไม่ยา้ ยออกตามกําหนดระยะเวลาทีกําหนด
จะถูกดําเนินการตามกฎหมาย หรื อไม่มีสิทธิรับเงินค่ารื อถอน หรื อค่าเยียวยา
นายมนัส ตันงาม (รองประธาน) กล่าวว่า เรื องการพัฒนาพืนทีหน้าวัดหลวงพ่อโสธร ถือว่าเป็ นเรื องใหญ่
ของจังหวัดฉะเชิงเทรา ทุกภาคส่วนเห็นด้วยว่าน่ าจะปรับภูมิทศั น์หน้าวัดหลวงพ่อโสธร มาตังนานแล้ว แต่ทีผ่าน
มายังทําไม่ได้ถา้ ขณะนีกําลังดําเนิ นการดังกล่าวอยู่ ทําไมผูส้ ื อข่าวในจังหวัดฉะเชิงเทรา ยังไม่ทราบเรื องเลย เห็น
ควรว่าน่าจะมีการแถลงข่าวให้ประชาชน และทุกภาคส่วนรับรู้โดยทัวกัน
นายจิตรกร เผด็จศึก (รองประธาน) กล่าวว่า ยังไม่มีการแถลงข่าวหรื อออกสื อใดๆ เพราะการทํางานยังไม่สาํ เร็ จผล
กลัวออกสื อไปแล้วทําไม่ได้ จะมีปัญหา และเสี ยหาย รอให้ดาํ เนิ นการได้อย่างแน่ นอนก่อน คิ ดว่าอีกไม่นาน คงมีข่าวดี
ออกมาเร็ วๆนี
ดร.บุญทองเตียรประเสริ ฐ (ประธานกรรมการทีปรึ กษา) กล่าวว่าเห็นด้วยเรื องการพัฒนาพืนทีหน้าวัดหลวง
พ่อโสธร หลวงพ่อโสธรถือว่าเป็ นพระศักดิสิทธิประจําจังหวัดฉะเชิงเทรา และประชาชนมากราบไว้สักการะบูชา
ทัวประเทศ การปรับภูมิทศั น์หน้าวัดหลวงพ่อโสธรถ้าทําได้ถือว่าเป็ นเรื องทีดีมาก น่ายกย่องสรรเสริ ญผูว้ ่าราชการ
จังหวัดฉะเชิงเทราคนนีเป็ นอย่างยิง ยินดีสนับสนุนและช่วยเหลือท่านเต็มที ถ้าประสบความสําเร็ จถือว่าเป็ นผลงาน
แต่การทีจะทําได้ ต้องใช้งบประมาณเป็ นจํานวนมาก แล้วใครจะเป็ นคนออกค่าใช้จ่ายงบประมาณตรงนีให้
นายจิ ตรกร เผด็จศึก (รองประธาน) กล่าวว่ าอยากเสนอให้ทางหอการค้าจังหวัดฉะเชิ งเทรา ทําหนังสื อถึ ง
กระทรวงมหาดไทย เพือต่ออายุราชการนายสุวิทย์ คําดี ผูร้ าชการจังหวัดฉะเชิงเทราเป็ นการให้กาํ ลังใจท่านทีท่านทํางาน
ทุกวัน ไม่มีวนั หยุด ทํางานจริ งจัง มีผลงานดีๆ ตลอดตังแต่ท่านย้ายมาอยู่จงั หวัดฉะเชิงเทรา และมีข่าวการต่ออายุราชการ
ให้อีก 2 ปี แต่คนในกระทรวงอยากให้ต่อถึง 5 ปี ยังสรุ ปกันไม่ได้ เรื องก็เลยยังล่าช้าอยู่ ต้องรอฟังผล ว่าจะออกมาอย่างไร
ดร.บุญทองเตียรประเสริ ฐ (ประธานกรรมการทีปรึ กษา) กล่าวว่าผูว้ ่าราชการจังหวัดคนนีเป็ นคนเก่ง แต่มา
อยูแ่ ค่ 1 ปี ก็เกษียณอายุราชการแล้ว กระทรวงมหาดไทยส่งคนเก่งมาอยูจ่ งั หวัดฉะเชิงเทรา แค่ 1 ปี เวลาน้อยไป กับการ
ทํางานต้องมีการพัฒนาอย่างต่อเนืองถึงจะมีการพัฒนาทีดี ผูว้ ่าคนนีประชาชน ก็ชืนชม เห็นด้วยอยากให้ท่านอยู่ต่อ แต่
เราต้องมาดู หลัก การและกฏระเบี ยบของกระทรวงมหาดไทยก่ อน ว่ ามี ห รื อเปล่ าการต่ ออายุร าชการ เพราะ
กระทรวงมหาดไทย เรี ยงลําดับไว้หมดแล้ว ถ้าจะให้หอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา ทําหนังสือต่ออายุราชการผูว้ ่าราชการ

จังหวัดฉะเชิงเทรา ต้องศึกษาข้อมูลให้ดีก่อน ถ้าไม่ถูกไม่ควร ทําหนังสื อไปจะเป็ นเรื องทีไม่เหมาะสม หรื อเสี ยหาย
กับองค์กรได้
นายสมนึ ก ทักษิ ณ า (ประธานกิ ตติ มศัก ดิ ) กล่าวว่ าเรื องนี ความเป็ นไปได้หรื อไม่ได้ เรายังไม่รู้ ถ้าทาง
หอการค้าทําหนังสือเสนอไปทีกระทรวงมหาดไทย ได้ไม่ได้เราไม่ได้เสี ยหายอะไร เพราะถือว่าเราพยายามแล้ว เพราะ
ผูว้ ่าราชการจังหวัดคนนี มีผลงานทํางานดี รวดเร็ วทันใจ เอาจริ งเอาจังกับงาน มาอยูแ่ ค่ปีเดียว การทํางานทุกอย่างทีผ่าน
มากลัวไม่ต่อเนือง
นายอาทร ผดุงเจริ ญ (รองประธาน) กล่าวว่า การต่อหรื อไม่ต่ออายุราชการผูว้ ่าราชการจังหวัด ไม่ใช่มติของหอการค้า
เป็ นระเบียบและระบบของกระทรวงมหาดไทย ถ้าผูว้ ่าคนนี ถึงเวลาเกษียณแล้วยังไม่เกษียณ คนอืนทีจะมาต่อจะทําอย่างไร มี
ผลกระทบทังประเทศ ผมขอแนะนําว่า ออกหนังสื อจากหอการค้าแนวสนับสนุ นนโยบายของรัฐเรื องการต่ออายุราชการของ
ภาครัฐ ทีมีผลงานดี โดดเด่น ตลอดระยะเวลาการทํางาน ในชีวิตราชการ และยกตัวอย่าง นายสุ วิทย์ คําดี ผูว้ ่าราชการจังหวัด
ฉะเชิงเทรา ให้ภาครัฐช่วยพิจารณาเป็ นอันดับต้นๆ ทําหนังสื อลักษณะเป็ นการช่วยสนับสนุ นความคิดและนโยบายภาครั ฐ
น่าจะดูดีกว่า
นายมนัส ตันงาม (รองประธาน) กล่าวว่าเห็นด้วยกับความคิดคุณอาทร ผดุงเจริ ญ แนวทางการออกหนังสื อ
น่าจะเป็ นลักษณะแบบนัน ถ้าเราทําอะไรทีผิดกฎระเบียบหรื อข้อบังคับ ถือว่าผิดกฎหมายได้ หอการค้าทําอะไรต้องคิด
ให้รอบคอบเสมอ ถึงผลกระทบทีจะเกิดขึนกับองค์กร เรื องต่ออายุราชการผูว้ ่าราชการจังหวัดฉะเชิ งเทรา กําลังหา
ข้อมูลอยู่ว่าตามหลัก การเป็ นไปได้หรื อไม่ บางคนบอกเป็ นไปได้ บางคนบอกเป็ นไปไม่ได้ผิด หลัก การของ
กระทรวงมหาดไทย เพราะกระทรวงมหาดไทย วางตําแหน่งต่างๆไว้แล้ว แต่เมือ 2-3 วันทีผ่านมามีข่าวนโยบายการต่อ
อายุราชการ ปี 2562-2563 แต่ ไม่ ใช่ 2561 แต่ เข้าใจว่ าการต่ อ อายุร าชการ น่ าจะต่ อให้อยู่ในตําแหน่ งอื นๆ ใน
กระทรวงมหาดไทยมากกว่า
มติทีประชุ ม รับทราบ
วาระที 4 เรืองเพือพิจารณา
4.1 การจัดกิจกรรม เดินวิงสมาธิวสิ าขะพุทธบูชา ถือศีลห้ า ลดละอบายมุข ประจําปี 2561
นายจิตรกร เผด็จศึก (รองประธาน) กล่าวว่า หอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทราและ ผูป้ ระกอบการรุ่ นใหม่ (YEC )
ร่ วมกับ ชมรมวิ งเมืองแปดริ ว และสํานักงานท่องเทียวและกีฬาจังหวัดฉะเชิงเทรา ขอเชิญร่ วมกิจกรรม เดิน-วิ งสมาธิ
วิสาขะพุทธบูชา ถือศีล 5 ลดละอบายมุข ประจําปี 2561 ในวันอังคารที 29 พฤษภาคม 2561 เวลา 05.00 น. - 07.30 น.
ณ บริ เวณหน้าศาลากลางจังหวัดฉะเชิ งเทรา เดิ นระยะทาง 3 กม. วิ งระยะทาง 6 กม. การแต่งกายร่ วมกิจกรรมเสื อ
โครงการ หรื อชุ ดกีฬาตามความเหมาะสม เสื อโครงการมีจ าํ หน่ ายที หอการค้าจังหวัดฉะเชิ งเทรา ตัวละ 150 บาท
วัตถุประสงค์เพือรณรงค์ให้ประชาชนทุเพศ ทุกวัย มีกิจกรรมทางกาย ออกกําลังกายเพือสุ ขภาพด้วยการเดิน วิงสมาธิ
บําเพ็ญทาน ถือศีล ฟังธรรม เป็ นปฏิบตั ิบูชา ถวายแต่พระพุทธเจ้า เนื องในวันวิสาขะบูชา 2.เพือรณรงค์ให้ประชาชน
ตระหนักถึงประโยชน์ของการออกกายเพือสุขภาพ 3.เพือ นําเงินส่วนหนึงมอบให้โรงพยาบาลพุทธโสธร สมทบจัดซือ
อุปกรณ์การแพทย์

มติทีประชุ ม

รับหลักการจัดกิจกรรม

4.2 การจัดกิจกรรมกอล์ฟเชือมความสัมพันธ์
นายจอมพงษ์ ชูทบั ทิม (เลขาธิการ) กล่าวว่าหอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา กําหนดจัดกิจกรรมกอล์ฟเชือม
ความสัมพันธ์ ครังที 2 เรื องวันเวลาจะดูความเหมาะสมอีกครังหนึง
นายวัฒนา รัตนวงศ์(ประธาน) กล่าวว่า การจัดกิจกรรมกอล์ฟเชือมความสัมพันธ์ ครังที 1 ถือว่าประสบ
ความสําเร็ จเป็ นอย่างมาก โดยได้ท่านพินิจ จารุ สมบัติช่วยสนับสนุ นทีม VIP มา 10 ทีม ๆ ละ 50,000 บาท ทีเหลือ
หอการค้าช่วยกันหาอีก 30 ทีม โดยคุณกําพล เลิศเกียรติดาํ รงค์ รองประธาน เป็ นประธานจัดงาน แต่ปีนี คุณกําพล
งานเยอะ จึงต้องหารองประธานคนอืนมาเป็ นประธานจัดงาน ส่ วนตัวคิดว่าจะไปทาบทามคุณกิตติ ตรงไตรรัตน์
เป็ นประธานจัดงาน เพราะคุณกิตติ เล่นกอล์ฟอยูน่ ่าจะพอมีพกั พวกเยอะ ไม่สะดวกเป็ นประธานจัดงาน ทีจริ งแล้ว
ใครเป็ นประธานก็ได้ เพราะคงต้องอาศัยความร่ วมมือจากรองประธานและคณะกรรมการหอการค้าฯ ก็ตอ้ งช่วยกัน
หาทีม และช่วยกันสนับสนุนกิจกรรมทีหอการค้าจัดขึน เพือกิจกรรมจะได้สาํ เร็ จลุล่วงไปด้วยดี
ดร.บุญทอง เตี ยรประเสริ ฐ (ประธานกรรมการทีปรึ กษา) กล่าวว่า การจัดกิจกรรมกอล์ฟเชือมความสัมพันธ์
เหมือนเป็ นการตกแรง ซึงกันและกัน คนทีไปหาทีมมาเล่น พอเค้าจัดกอล์ฟเราก็ตอ้ งไปช่วยเค้าเช่นกัน กรรมการของ
หอการค้าส่ วนใหญ่ไม่ได้เล่นกอล์ฟ ก็ต ้องไปช่ วยกันหาทีมมา คนทีไปขอมา ก็ตอ้ งเป็ นคนไปใช้ ทีมกลอ์ฟ แต่ละที ม
20,000 25,00 30,000 บาท ก็หนักแรงสําหรับกรรมการทีไปหาทีมมา แต่เมือเป็ นกิจกรรมทีหอการค้าฯ จัดขึนมาก็พร้อมที
จะให้ความร่ วมมือ
มติทีประชุ ม รับหลักการ จัดกิจกรรมกอล์ฟเชือมความสัมพันธ์ ครังที 2
4.3 การร่ วมเป็ นเจ้าภาพจัดโครงการแลกเปลียนเรียนรู้ สร้ างเครือข่ ายความร่ วมมือ เพือการพัฒนาองค์ กร และการ ปฏิบัติ
ราชการ ประจําปี 2561 (สภากาแฟ)
นายจอมพงษ์ ชูทับทิม (เลขาธิ ก าร) กล่าวว่า รอบนี หอการจังหวัด ฉะเชิ งเทรา และสภาอุต สาหกรรม
ร่ วมกับพาณิ ชย์จงั หวัดและสภาอุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา ร่ วมเป็ นเจ้าภาพจัดโครงการแลกเปลียนเรี ยนรู้
สร้างเครื อข่ายความร่ วมมือ เพือการพัฒนาองค์กร และการ ปฏิบตั ิราชการ ประจําปี 2561 (สภากาแฟ) ในวันจันทร์ที
7 พฤษภาคม 2561 เวลา 07.30 น. ณ บริ ษทั โตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทย จํากัด (โรงานบ้านโพธิ ) กรรมการท่านใด
จะไปร่ วมดูงานแจ้งชือได้ทีสํานักงานหอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา ในส่วนทีหอการค้ารับผิดชอบมาคือขอข้าวสาร
ท่านประธานไว้ ถุงละ 1 กิโ ลกรั ม 250 ถุง เพือแจกผูเ้ ข้าร่ ว มกิ จ กรรม และค่าใช้จ่ ายอาหารและอืนๆ หารกัน 4
หน่วยงาน หน่วยงานละ 6,525 บาท
มติทีประชุ ม รับหลักการ
4.4 การจัดกิจกรรม“ฟุตบอลดารามหากุศล ... ออลสตาร์ แปดริว ปะทะ สิงห์ ออลสตาร์ ” (ชาวแปดริวรวมนําใจ
เป็ นผู้ให้ เพือเด็กและเยาวชน)

นายปราการ ปิ นเจริ ญ ( กรรมการ YEC) กล่าวว่า อยากจะมาชีแจงรายละเอียดการจัดกิจกรรม“ฟุตบอลการกุศล ...
ออลสตาร์ แปดริ ว ปะทะ สิ งห์ออลสตาร์” (ชาวแปดริ วรวมนําใจ เป็ นผูใ้ ห้ เพือเด็กและเยาวชน)จังหวัดฉะเชิงเทราได้คิว
การจัดกิจกรรม“ฟุตบอลการกุศล ในวันเสาร์ที 16 มิถุนายน 2561 ณ สนามฟุตบอลเทศบาล อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา รายได้
หลังหักค่าใช้จ่ายมอบให้การกุศลส่วนหนึง ถ้าหอการค้าฯรับจัดกิจกรรมนี สิ งทีต้องทําคือการหาสปอนเซอร์ในการจัดงาน
รายได้ ก็จะได้จากการหาสปอนต์เซอร์ ติ ดโลโก้ทีเสื อนักแข่งฟุตบอล จุด ละ 5,000 บาท 10,000 บา หรื อ 20,000 บาท
แล้วแต่เรากําหนด การขายชุดฟุตบอล VIP และการขายบูธจําหน่ายสินค้า การสนับสนุนจากบริ ษทั ห้างร้านต่างๆ และจาก
การประมูลของจากดารานักฟุตบอลทีจะมาร่ วมแข่งขัน จากบัตรเข้าชมฟุตบอลถ้ามี และได้เงินสนับสนุ นจากจากบริ ษทั
บุญรอด จํานวนเงิน 20,000 บาท ถ้าหอการค้ามีการประชาสัมพันธ์ชกั ชวนให้มาร่ วมงานได้มาก อาจจะเพิ มให้ เป็ น 30,000
บาท ดูจากคนเข้าชมงาน และทีมฟุตบอลของดารา 1 ทีม ให้บูธโต๊ะเก้าอีฟรี ประมาณ 10 บูธ และนําดืม ทางบริ ษทั บุญ
รอด ไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆเลย ในการจัดงานครังนี ค่าใช้จ่ายในการจัดงานทีหอการค้าต้องจ่าย มี ค่าอาหารเครื องดืม เลียง
รับรองนักฟุตบอลและทีมงานประมาณ 40 คน กลางวันและเย็น ค่าอาหารว่าง ทีม VIP ค่าสนามบอล ค่าไฟ ค่าเก็บขยะ ค่า
ทําความสะอาดห้องนํา ค่าเครื องเสียง ค่าของทีระลึก ค่าประชาสัมพันธ์งาน ค่างานแถลงข่าว ค่าถ้วยรางวัล ค่าชุดฟุตบอล
ค่ากรรมการการแข่งขัน 2 ชุด

ร่ างกําหนดการจัดงานฟุตบอลดารารมหากุศล ออลสตาร์ แปดริว ปะทะ สิงห์ ออลสตาร์”
วันเสาร์ ที 16 มิถุนายน พ.ศ. 2561ณ สนามฟุตบอลเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา
ระหว่าง ทีมวีไอพี แปดริว พบ ทีมสิงห์ ออลสตาร์
12.00 น.

ทีมงานสิงห์ออลสตาร์เดินทางถึง จ.ฉะเชิงเทรา

13.00 -14.00 น.ทีมงานสิงห์ออลสตาร์รับประทานอาหารกลางวัน ณ ………………………
14.30 น.

ทีมงานสิงห์ออลสตาร์เดินทางเข้าสนามฟุตบอลเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา

15.30 -16.30 น.ทีมสิงห์ออลสตาร์ เปิ ดคลินิกสอนฟุตบอลให้กบั เยาวชน (เยาวชนทีเข้าร่ วมประมาณ 120 คน)
17.00 -17.10 น. ประธานจัดงาน…………….กล่าวต้อนรับผูร้ ่ วมงาน และ ทีมสิงห์ออลสตาร์ และกล่าวรายงานถึง
วัตถุประสงค์ของโครงการฯ
17.10 -17.20 น.ประธานในพิธี…………………………….กล่าวเปิ ดงาน
17.20 -17.40 น.รับมอบเงินจากผูส้ นับสนุน มอบเกียรติบตั รและของทีระลึกแก่ผสู้ นับสนุนในโครงการนี
17.40 -17.55 น. ทีมวีไอพี แปดริ วและทีมสิงห์ออลสตาร์ ตังแถว เด็กจูงมือนักเตะ และเดินลงสนาม
- เรี ยนเชิญประธานในพิธี ถ่ายภาพหมู่ร่วมกับนักเตะทังสองทีม
- มอบของทีระลึกทังสองทีม

18.00 -18.30 น. เริ มแข่งขันครึ งที 1 (ครึ งละ 30 นาที พักระหว่างครึ ง 10 นาที)
- ช่ วงพัก ………….มอบเงินการกุศล……………………….
18.40 -19.10 น.แข่งขันครึ งที 2
- ช่ วงพัก…………..ประมูลเสือทีมสิงห์ออลสตาร์ ประมูลเสือนักฟุตบอล
19.20 -19.50 น.แข่งขันครึ งที 3
- จบการแข่งขัน
19.50 -20.00 น. มอบถ้วยรางวัลการแข่งขันฟุตบอลการกุศลในครังนี
20.30 น.งานเลียงรับรองที………………………………………และเข้าพักที…………….……………………
มติทีประชุ ม

รับหลักการจัดกิจกรรมงานฟุตบอลดารารมหากุศล ออลสตาร์ แปดริว ปะทะ สิงห์ ออล
สตาร์ ”
วันเสาร์ ที 16 มิถุนายน พ.ศ. 2561

วาระที 5 เรืองข้ อเสนอ ประเด็นปัญหาต่างๆ เข้ าสู่ กรอ.จ.ฉช/หอการค้ากลุ่มเบญจบูรพาสุ วรรณภูมิ
นายจอมพงษ์ ชูทบั ทิม (เลขาธิการ) กล่าวว่า กําหนดจัดประชุมหอการค้ากลุ่มเบญจบูรพาสุ วรรณภูมิ ครังที
3/2561 ในวันที 10 พฤษภาคม 2561 ณ โรงแรมแกรนด์ไดมอนด์ จังหวัดบันเตียเมียนเจย ประเทศกัมพูชา
นายอาทร ผดุงเจริ ญ (รองประธาน) กล่าวว่าได้เสนอ เรื อง ปั ญหาผลกระทบจากภาวะการเปลียนแปลง
นําเค็มและนําจืด ในแม่นาํ บางปะกงให้ทางผูว้ ่าราชการจังหวัดฉะเชิ งเทรา แล้ว แต่อยากให้น ําเสนอเรื องนี เข้า
หอการค้ากลุ่มเบญจบูรพาสุวรรณภูมิดว้ ย เพือจะได้ช่วยกันผลักดัน
แม่นาํ บางปะกง เป็ นแม่นาํ สายสําคัญของจังหวัดฉะเชิงเทรา พืนทีลุ่มนําบางปะกงจะครอบคลุมพืนที 5
จังหวัด ได้แก่ จังหวัดปราจี นบุรี จังหวัดสระแก้ว จังหวัดนครนายก จังหวัดฉะเชิงเทรา และจังหวัดชลบุรี รวม
ทังหมดเป็ นพืนทีประมาณ 22,456 ตารางกิโลเมตร เป็ นแหล่งทรัพยากรอันอุดมสมบูรณ์ และแหล่งอาชีพทีสําคัญ
ของผูค้ นทังในด้านการประมงและเกษตรกรรม สองฝั งตลอดเส้นทางนําบางปะกง เกิดชุมชนทีทํามาหากินหรื อ
ประกอบอาชีพแตกต่างกันไปตามสภาพพืนที ตังแต่ การทํานา ทําไร่ ทําสวนและการประมง อย่างไรก็ตาม ไม่ว่า
ผูค้ นในแต่ละพืนทีจะเลียงตนด้วยอาชีพใด สิ งทีพวกเขาทังหลายแบ่งปันร่ วมกันคือแม่นาํ บางปะกง แม่นาํ บางปะกง
เป็ นแม่นาํ ทีมีทงนํ
ั าจืดและนําเค็มผสมกัน ปรกติช่วงนําจืดประมาณตังแต่เดือนมิถุนายน – พฤศจิกายน และช่วง
นําเค็มเดือนธันวาคม – พฤษภาคม สลับกัน ทําให้เกิดเป็ นพืนทีชุ่มนําทีมีระบบนิ เวศน์เฉพาะตัว เป็ นแหล่งอนุ บาล
สัตว์นาํ นานาชนิดตามธรรมชาติ และใช้ในการอุปโภค-บริ โภค และทําการเกษตรทังด้านประมง การทํานาทําไร่
และเกษตรด้านอืนๆ เป็ นต้น
ปัจจุบนั ระบบนิเวศน์ในช่วงนําจืดและนําเค็มมีความเปลียนแปลงไป เนืองจากปัญหาเกิดจากการปล่อยนํา
ในช่วงเวลาทีไม่เหมาะสมจากหน่วยงานทีรับผิดชอบ ก่อให้เกิดผลกระทบต่อความเป็ นอยูข่ องประชาชนในพืนทีใช้

ประโยชน์จากแม่นาํ บางปะกง ทังในด้านประมง การทํานาทําไร่ และเกษตรด้านอืนๆ เป็ นอย่างยิง เกิดปัญหากับการ
ดํารงชีวิตของประชากรสองฝั งนํา รวมถึง ปัญหาผักตบชวา ปัญหาระบบนิเวศน์ต่างๆ ตามมา
นายชาลี เจริ ญสุข (กรรมการกิตติมศักดิ)กล่าวว่าจากปั ญหาเรื องนําจืด นําเค็ม ดังกล่าว หอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา
ต้องศึกษาข้อมูลทางระบบนิ เวศน์ ให้ดี จะได้แก้ปัญหาถูกจุด และประสานหน่ วยงานภาครัฐทีเกียวข้อง เพือหามาตรการ
วิธีการในการศึกษาปั ญหาผลกระทบและหาแนวทางในการแก้ไขปั ญหาดังกล่าวเป็ นการเร่ งด่วนต่อไปอยากให้ทาํ หนังสื อ
นําเสนอรัฐมนตรี ว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ด ้วย และอีกเรื องทีจะขอเสนอเข้าสู่ กรอ.จังหวัด หอการค้ากลุ่มเบญจ
บูรพาสุวรรณภูมิและ หอการค้าไทย ได้ไปประชุมสภาอุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทรามา ได้มีการพูดถึง การออกแบบ ด่าน
ช่างนําหนัก การสร้างจุดกลับรถ เกือกม้า และการสร้างทางร่ วม ทางรอด ทางแยก ก่อนจะออกแบบต่างๆ ให้มาศึกษาข้อมูล
และสอบรายละเอียด ถึงผลกระทบต่อผูป้ ระกอบการ หรื อนักธุรกิจ ในพืนที จังหวัดฉะเชิงเทรา ก่อน อยากให้ทางหอการค้า
และสภาอุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา ทําหนังสื อถึงกระทรวงคมนาคม ก่อนจะออกแบบสร้างสิ งเหล่านี ดูว่ามีผลกระทบ
อะไรกับประชาชนบ้าง
มติทีประชุ ม รับทราบ
วาระที 6 เรืองระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก ( EEC)
นายมนัส ตั นงาม (รองประธาน) กล่าวว่า โครงการรถไฟความเร็ วสู งเชื อมสามสนามบิ นเป็ นโครงการที ใช้
โครงสร้างและแนวเส้นทางการเดิ นรถเดิ มของระบบรถไฟฟ้ าขนส่ งมวลชนแอร์พอร์ ตลิงค์ (Airport Rail Link) ที เปิ ด
ให้บริ การอยูใ่ นปัจจุบนั โดยจะก่อสร้างทางรถไฟขนาด 1.435 เมตร (Standard Gauge) ส่ วนต่อขยาย 2 ช่วงจากสถานี พญา
ไท ไปยังสนามบินดอนเมือง และจากสถานี ลาดกระบัง ไปยังสนามบินอู่ตะเภา พร้อมเชือมเข้าออกสนามบิน โดยใช้เขต
ทางเดิมของการรถไฟฯ เป็ นส่วนใหญ่ รวมระยะทาง 220 กม. มีผเู้ ดินรถรายเดียวกัน ซึงรถไฟความเร็ วสูงมีความเร็ วสูงสุ ด 250
กิโลเมตร/ชัวโมง (สําหรับช่วงการเดินทางระหว่างเมือง คือ สถานีสุวรรณภูมิ ถึง สถานี อ่ตู ะเภา) และความเร็ วสูงสุ ด 160 กิโลเมตร/
ชัวโมง(สําหรับช่วงการเดินทางในเมือง คือ สถานีดอนเมือง ถึง สถานีสุวรรณภูม)ิ ประกอบไปด้วยสถานีรถไฟความเร็ วสูงจํานวน 9
สถานี ได้แก่ สถานีดอนเมือง สถานีบางซือ สถานีมกั กะสัน สถานี สุวรรณภูมิ สถานี ฉะเชิงเทรา สถานี ชลบุรี สถานี ศรี ราชา สถานี
พัทยา และสถานีอ่ตู ะเภาโครงสร้างทางวิ งของโครงการ ประกอบไปด้วย ทางวิ งโครงการรถไฟฟ้ าแอร์ พอร์ ตเรลลิงก์ปัจจุบนั (ARL)
ระยะทางประมาณ 29 กิโลเมตร และทางวิ งทีต้องก่อสร้างใหม่ประมาณ191 กิโลเมตร โดยเบืองต้นจําแนกลักษณะรู ปแบบโครงสร้าง
ทางวิ งทังโครงการเป็ น3 ประเภท ได้แก่ 1) ทางวิ งยกระดับระยะทางประมาณ181 กิโลเมตร2) ทางวิ งระดับดินระยะทางประมาณ2
กิโลเมตร และ 3) ทางวิ งใต้ดินระยะทางประมาณ8 กิโลเมตรการพัฒนาพืนทีเพือสนับสนุนบริ การรถไฟในพืนทีมักกะสันของ รฟท.
ประมาณ 150 ไร่ ต้องเป็ นการพัฒนาร่ วมไปกับการพัฒนารถไฟความเร็ วสูงเชือมสามสนามบินเพือให้เกิดประโยชน์สูงสุ ด ในการ
สนับสนุนบริ การรถไฟและบริ การผูโ้ ดยสาร รวมทังพืนทีโดยรอบสถานีศรี ราชา ประมาณ25 ไร่ ซึงสามารถนํามาพัฒนาเชิงพาณิ ชย์
ร่ วมกับโครงการได้ทนั ที

แนวเส้นทางโครงการผ่านพืนที 5จังหวัด ได้แก่ กรุ งเทพมหานคร จ.สมุทรปราการ จ.ฉะเชิงเทราจ.ชลบุรี และจ.ระยองใช้แนวเส้นทาง
ระบบขนส่งมวลชนทางรางของโครงการเดิมและมีการออกแบบใหม่เฉพาะบริ เวณเชือมต่อเข้าสนามบินสุ วรรณภูมิ (ขาออก) และ
สนามบินอูต่ ะเภา (ขาเข้า) โดยแนวเส้นทางโครงการประกอบด้วย 3 โครงการ คือ
1. โครงการระบบขนส่งทางรถไฟเชือมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิและสถานี รับส่ งผูโ้ ดยสารอากาศยานในเมือง
(Suvarnabhumi Airport Link and City Air Terminal: ARL)
2. โครงการระบบรถไฟเชือมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ส่วนต่อขยาย ช่วงดอนเมือง-บางซือ-พญาไท (ARL Extension)
3. โครงการรถไฟความเร็ วสูง สายกรุ งเทพ-ระยอง
ทีตังโครงการปั จ จุบนั มีร ถไฟทีเปิ ดให้บริ ก ารแล้ว ได้แก่ รถไฟฟ้ าแอร์ พอร์ ต เรลลิงก์ (ช่ วงพญาไทถึงสนามบิ น
สุวรรณภูมิ) รถไฟทางสาม (ช่วงหัวหมากถึงฉะเชิงเทรา) รถไฟทางคู่ (ช่วงดอนเมืองถึงยมราช และช่วงฉะเชิงเทรา
ถึงแหลมฉบัง) และรถไฟทางเดียว (ช่วงยมราชถึงหัวหมาก และช่วงแหลมฉบังถึงมาบตาพุด)
นางวรนิตกตญาณ (รองประธาน) กล่าวว่า อยากสอบถามว่า ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC)
จังหวัดฉะเชิงเทรา มีกีอําเภอทีเชือมโยงกับ (EEC)
นายมนัส ตันงาม(รองประธาน) กล่าวว่า เริ มเห็นภาพพัฒนาเมืองใหม่ใน (EEC) กรมโยธาธิการและผังเมืองได้ ได้
เปิ ดเผยถึงผลการศึกษาพืนทีทีมีความเหมาะสมในการพัฒนาเมืองใหม่ แบ่งเป็ น 3 ส่วน ได้แก่ พืนทีทีมีความเหมาะสมสูง จะอยู่
ในอําเภอเมือง อําเภอบ้านโพธิ และอําเภอพนมสารคามส่วนพืนทีความเหมาะสมปานกลางจะอยูใ่ นอําเภอบางนําเปรี ยวและพืนทีที
มีความเหมาะสมตําจะอยูใ่ นอําเภอสนามชัยเขตอําเภอท่าตะเกียบแต่อาํ เภอเมืองจะมีความพร้อมมากทีสุด เนืองจากมีแนวรถไฟ
ความเร็ วสูงเชือมเข้าถึงพืนที ในขณะทีอีก 2 พืนทีจะต้องสร้างระบบเชือมต่อกับระบบขนส่งมวลชนเพิ มการคัดเลือกพืนทีตัง
เมืองใหม่ จะต้องอยูใ่ กล้แหล่งงาน ระบบขนส่งมวลชน ใช้เวลาเดินทางไม่เกินครึ งชัวโมงมองว่าทีดินทีเหมาะสมควรมีเอกสาร
สิทธิและเป็ นทีดินเอกชนเพราะผูท้ ีต้องการซือทีอยูอ่ าศัยต้องการกรรมสิทธิในทีดิน ส่วนขนาดพืนทีเมืองใหม่ คํานวณจาก
ประชากร 10-20 คนต่อไร่ ต้องมีสวนสาธารณะสิ งอํานวยความสะดวก ศูนย์การค้า พาณิ ชยกรรมโรงพยาบาล โรงเรี ยน รวมทัง
กิจกรรมอืนๆ“แน่นอนว่าพืนทีทีเหมาะสม จะต้องอยูใ่ นแนวรถไฟความเร็วสูงแต่กรมไม่ตอ้ งการให้เกิดการปั นราคาทีดินหรือซือ
ทีดินเพือเก็งกําไรเพราะหากไม่ใช่พนที
ื ทีรัฐเลือก ก็จะเกิดความผิดหวังและเดือดร้อนตามมาทีสําคัญ เมือทราบว่าพืนทีตังอยู่
บริ เวณไหน ราคาทีดินจะขยับขึนสูงจนกระทังโครงการเกิดไม่ได้”ส่วนทีดินทีราชพัสดุของกรมธนารักษ์ทีอําเภอบางนําเปรี ยว
จํานวน 3,000-4,000 ไร่ ขณะนีเรื องทีดินยังไม่ส่งมายังบอร์ดอนุฯเมืองใหม่ แต่ทราบว่า ทีดินติดผูบ้ ุกรุ ก ซึงกรมธนารักษ์ ต้อง
แก้ปัญหาให้จบก่อนและอาจนําไปพัฒนา ด้านสาธารณูปโภครองรับในพืนที เช่น โรงพยาบาล ศูนย์ราชการเป็ นต้นโดยหลังจากนี
ไปได้มอบหมายให้เจ้าหน้าทีไปศึกษารายละเอียดของพืนทีเพิ มเติมก่อนทีจะเสนอคณะกรรมการอีอีซี พิจารณาความเหมาะสม
แหล่งข่าวจากกรมโยธาธิการและผังเมือง เปิ ดเผยว่าขณะนีกรมอยูร่ ะหว่างตรวจสอบเอกสารสิทธิของพืนที เนืองจากการพัฒนา
เมืองใหม่มคี วามเป็ นไปได้ว่าจะใช้รูปแบบเอกชนร่ วมลงทุนกับรัฐหรื อพีพีพีซึงการได้มาของทีดินทีเปิ ดใหม่กาํ หนด 2 รู ปแบบ

คือกรณี ทีดินรัฐจะเปิ ดให้เอกชนยืนข้อเสนอและบิสิเนสโมเดล ประมูลพืนทีพัฒนาและกรณี ทีดินเอกชนต้องศึกษาพืนทีพร้อม
ขอสิทธิประโยชน์ โดยออกแบบเมืองในลักษณะสมาร์ทซิตีซึงผูล้ งทุนและพัฒนาเมืองจะอยูภ่ ายใต้ การบริ หารโดยบริ ษทั พัฒนา
เมือง ซึงถือหุน้ โดยหน่วยงานของรัฐ ท้องถิน และเอกชน เป็ นต้น
มติทีประชุ ม

รับทราบ

วาระที 7 เรืองยุทธศาสตร์ จงั หวัด/หอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา
- กิจกรรมโครงการขับเคลือนยุทธศาสตร์ รู้ รับรุ ก ของจังหวัดฉะเชิงเทรา
นายจอมพงษ์ ชูทบั ทิม(เลขาธิการ)กล่าวว่าได้เข้าร่ วมโครงการขับเคลือนยุทธศาสตร์ รู้ รับ รุ ก ของจังหวัดฉะเชิงเทรา
ปี งบประมาณ พ.ศ. 2560 และเจรจาจับคู่ธุรกิจการค้า (Business Matching) กับแขวงจําปาสัก สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
ระหว่างวันอาทิตย์ที 22 – วันพฤหัสบดีที 26 เมษายน 2561 ณ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวโดยทีมงานมหาวิทยาลัยสวน
สุนนั ทา เป็ นผูป้ ระสานงาน ในการไปครังนี มีปัญหาหลายอย่าง เช่นเอาผูป้ ระกอบการไป แต่ไม่มีพืนทีให้จาํ หน่ ายสิ นค้า มีปัญหา
เรื องการประสานงานกับทางโน้น ทางโน้นไม่ทราบเรื อง ทีประสานงานไว้
นางวรนิตกตญาณ (รองประธาน) กล่าวว่า การร่ วมโครงการขับเคลือนยุทธศาสตร์ รู้ รับ รุ ก ของจังหวัดฉะเชิงเทรา
ก่อนทีจะไป มีเป้ าหมายมีวตั ถุประสงค์ชดั เจนหรื อเปล่า ว่าไปทําอะไรบ้าง แล้วถ้าไปแล้วไม่ได้ตามวัตถุประสงค์หรื อเป้ าหมายที
วางไว้ กลับมามีการเรี ยกประชุม มาสรุ ปถึง หลักการและเหตุผลการในแก้ปัญหา หรื อเปล่า เพราะคนทีเป็ นตัวแทนในนามองค์กร
ต่างๆ ทีไป ไปเป็ นตัวแทนของจังหวัดฉะเชิงเทรา ในการเจรจาธุรกิจ เพราะใช้งบประมาณของจังหวัดฉะเชิงเทรา ไปก็ตอ้ งได้
ประโยชน์ และมีผลงานกลับมา ในส่วนหอการค้าได้มีการประชุมพูดคุยกับผูป้ ระกอบการก่อนมัย ว่าต้องการอะไร อย่างไรจะได้
ไปนําเสนอได้ถกู ต้อง
นายอาทร ผดุงเจริ ญ(รองประธาน) กล่าวว่าในการไปร่ วมโครงการขับเคลือนยุทธศาสตร์ รู้ รับรุ กของจังหวัดฉะเชิงเทราทีผ่าน
มาเป็นหน้าทีของหัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์ หัวหน้าสํานักงานจังหวัดเป็นผูร้ ับผิดชอบแต่ หัวหน้ากลุ่มงานฯเปลียนปล่อยการทํางาน
หรื อการดําเนินโครงการไม่ต่อเนืองและเปลียนทีปรึ กษาโครงการบ่อย เลยเกิดปัญหาเรืองการประสานงานโครงการไม่ต่อเนืองทีทราบมา
ภาครัฐหัวหน้าสวนราชการไป15คนภาคเอกชนไป5คน อยากเสนอว่าถ้าท่านใดเป็นผูแ้ ทนหอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทราไปร่ วมโครงการ
ขับเคลือนยุทธศาสตร์(รุ ก)ไปดูงานประเทศนันๆโครงการขับเคลือนยุทธศาสตร์ (รับ)ก็ตอ้ งมาร่ วมต้อนรับด้วย อยากให้เป็ นคนเดียวกัน
จะได้ต่อเนือง
มติทีประชุ ม รับทราบ
วาระที 8 เรืองนําเสนอของกลุ่มผู้ประกอบรุ่นใหม่ YEC
นายปราการ ปิ นเจริ ญ ( กรรมการ YEC) กล่าวว่า อยากมานําเสนอโครงการการจัดกิจกรรม“ฟุตบอลการกุศล ... ออล
สตาร์แปดริ ว ปะทะ สิ งห์ออลสตาร์” (ชาวแปดริ วรวมนําใจ เป็ นผูใ้ ห้ เพือเด็กและเยาวชน) ทีกล่าวรายละเอียดไว้ในเรื องเพือ
พิจารณา ให้ทางหอการค้าช่ วยพิจารณาโครงการนี ว่าสมควรที จะจัดกิ จกรรมนี หรื อเปล่า ในนามของหอการค้าจังหวัด
ฉะเชิงเทรา
นายวัฒนา รั ตนวงศ์ (ประธาน) กล่าวว่า การนําเสนอของกลุ่มผูป้ ระกอบรุ่ นใหม่ YECโครงการการจัด
กิจกรรม“ฟุตบอลดารามหากุศล ... ออลสตาร์แปดริ ว ปะทะ สิงห์ออลสตาร์” ถือว่าเป็ นโครงการทีดี แต่หอการค้ายังไม่

ทราบรายละเอียดอะไรมาก อยากให้ เชิญทาง บริ ษทั บุญรอดมาชีแจงรายละเอียดให้ฟังก่อน เบืองต้นรับหลักการไว้
ก่อน
มติทีประชุ ม รับหลักการ
วาระที 9 เรืองอืนๆ
นายจอมพงษ์ ชูทับทิ ม (เลขาธิ การ) กล่ าวว่ า บริ ษ ัท อิมแพ็คเอ็กซิ บิชั นแมเนจเม้นท์ จํากัด และบริ ษัท MEX
Exhibitions จํากัด จากประเทศอินเดีย ได้กาํ หนดจัดงาน LED Expo-Thailand 2018 งานแสดงสิ นค้านานาชาติดา้ นเทคโนโลยี
ระบบไฟฟ้ าและผลิตภัณฑ์ LED และ งาน PCB Expo Thailand 2018 งานแสดงสิ นค้าด้านแผ่นวงจรพิมพ์และชิ นส่ วนอุปกรณ์
อิเล็กทรอนิ กส์แห่ งเดียวในอาเซี ยน โดยมีกิ จกรรมพิเศษ Solar LED Zone จัดแสดงสิ นค้าและเทคโนโลยีเซลล์แสงอาทิตย์
ภายในงานเดียวกัน งานแสดงสินค้าดังกล่าวจัดขึนในระหว่าง 10-12 พฤษภาคม 2561 ณ อาคาร ซาเลนเจอร์ 1 ศูนย์แสดงสิ นค้า
และการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี มีวตั ถุประสงค์การจัดงานเพือให้เกิดการแลกเปลียนองค์ความรู้ดา้ นพลังงานและด้าน
เทคโนโลยี ด้านอิเล็กทรอนิ กส์ อันจะเป็ นประโยชน์โดยรวมต่อประเทศไทยและภูมิภาคอาเซียน ทางคณะผูจ้ ดั งานได้เรี ยน
เชิญทางหอการค้าเข้าร่ วมชมงานเป็ นหมู่คณะ โดยทางผูจ้ ดั งานจะสนับสนุ นค่าเช่ารถเดินทางเป็ นหมู่คณะให้ (รถตู้ หรื อ รถ
บัส)
นางวรนิ ตกตญาณ (รองประธาน) กล่าวว่า อยากฝากเรื องถ้าใครมีบา้ นเช่า หรื ออาคารพาณิ ชย์ให้เช่า ให้
ระวัง เรื องทีผูเ้ ช่า จะเอาทีอยูต่ ามทะเบียนบ้านของเราไปจดทะเบียนนิ ติบุคคลเปิ ดบริ ษทั ทําเรื องไม่ดี หรื อเสี ยหาย
กับเจ้าของบ้านได้ การทําสัญญาเช่าบ้านต้องทําอย่างรัดกุมและรอบคอบ และการจะไปขอจดทะเบียน นิ ติบุคคล
หน่วยงานทีเกียวข้อง ต้องตรวจสอบเอกสารให้ละเอียด ว่าถูกต้องหรื อเปล่า จะได้ไม่มีปัญหาตามมาทีหลัง
มติทีประชุ ม รับทราบ
ปิ ดประชุ ม เวลา 19.40 น.

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

