รายงานการประชุมคณะกรรมการหอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา ครังที 6/2561
วันพฤหัสบดีที 19 กรกฎาคม 2561
ณ ห้ องประชุมอุทยานอาหารเก้ ามณี ต. หน้ าเมือง อ. เมือง จ. ฉะเชิงเทรา
ผู้เข้ าประชุ ม
1.นายสุวิทย์ คําดี
ผูว้ ่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา
ทีปรึ กษากิตติมศักดิ
2.นายพูลลาภ อุไรงาม
เกษตรและสหกรณ์จงั หวัดฉะเชิงเทรา
ทีปรึ กษากิตติมศักดิ
3.นายอดุลย์ คนมัน
สหกรณ์จงั หวัดฉะเชิงเทรา
ทีปรึ กษากิตติมศักดิ
4.นางสาวสุวิชาดา อ่อนนาง
(แทน) หัวหน้าสํานักงานจังหวัดฉะเชิงเทรา
ทีปรึ กษากิตติมศักดิ
5.พ.อ.เกรี ยงศักดิ สืบธรรมมา (แทน) ผูบ้ ญั ชาการกองพลทหาราบที 11
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.นายวรวิท เรื องจันทร์
(แทน) ผอ.แขวงการทางหลวงจังหวัดฉะเชิงเทรา ทีปรึ กษากิตติมศักดิ
9.นายศักดิชยั คงวัฒนะ
(แทน) ผอ.สํานักงานพัฒนาฝี มือแรงงานฉะเชิงเทรา ทีปรึ กษากิตติมศักดิ
10.พญ.รุ จวัตร ปุญยลิขิต
(แทน) ผอ.โรงพยาบาลพุทธโสธร
ทีปรึ กษากิตติมศักดิ
11.นายเกษม
แก้วสนัน
(แทน) คลังจังหวัดฉะเชิงเทรา
ทีปรึ กษากิตติมศักดิ
12.นายพิชยั
อธิเกียรติ
(แทน) ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา
ทีปรึ กษากิตติมศักดิ
13.น.ส.สุจิตนา นิลการะเกษ
(แทน) ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดฉะเชิงเทรา
ทีปรึ กษากิตติมศักดิ
14.นายวัฒนา รัตนวงศ์
ประธาน
15.นายสมนึก ทักษิณา
ประธานกิตติมศักดิ
16.ดร.บุญทอง เตียรประเสริ ฐ
ประธานทีปรึ กษา
17.นายสุทิน พรวงศ์ทอง
ทีปรึ กษา
18.นายชาลี เจริ ญสุข
กรรมการกิตติมศักดิ
19.นายอุทยั
ศรี สาลีกุลรัตน์
กรรมการกิตติมศักดิ
20.นายประโยชน์ โสรัจจกิจ
รองประธาน
21.นายอาทร ช่วยณรงค์
รองประธาน
22.นายจิตรกร เผด็จศึก
รองประธาน
23.นายกําพล เลิศเกียรติดาํ รงค์
รองประธาน
24.นายอาทร ผดุงเจริ ญ
รองประธาน
25.นายจอมพงษ์ ชูทบั ทิม
เลขาธิการ
26.นายณรงค์ศกั ดิ แก้วเมืองเพชร
ปฏิคม
27.นายวสันต์ วโรกร
กรรมการ

28.นายธานินท์ เสริ มศักดิศศิธร
29.นายพงษ์ศกั ดิ เสริ มศักดิศศิธร
ผู้ร่วมประชุ ม
1.ร.ท.สมศักดิ ยุคขะระ
2.นายวิชาญ สัจจาพิทกั ษ์กุล

กรรมการ
กรรมการ
สมาชิกหอการค้าฯ
สมาชิกหอการค้าฯ

วาระที 1 เรืองแจ้งเพือทราบ
- กิจกรรมร่ วมกับหอการค้าอืนๆ
5 สิงหาคม 2561 เวลา 16.00 น. นายวัฒนา รัตนวงศ์ ประธาน และคณะกรรมการ ร่ วมงานฌาปนกิจศพบิดา นาย
เกรี ยงศักดิ บุญเกิด ทรัพย์สิน กรรมการหอการค้าฯ ณ วัดไผ่ตน้ ถ.พหลโยธิน กรุ งเทพ ฯ
15 สิงหาคม 2561 เวลา 09.30 -12.00 น. นายวัฒนา รัตนวงศ์ ประธาน ร่ วมประชุมคณะกรรมการส่งเสริ ม
หอการค้าจังหวัดและพัฒนาเศรษฐกิจ ภูมิภาค หอการค้าไทย ครังที 4/2561 ณ ห้องประชุมสภา อาคาร 24 ชัน 15
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ถนนวิภาวดีรังสิตกรุ งเทพ ฯ
หอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา ร่ วมกับสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย สนง.พัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แห่งชาติ (สวทช.) สถาบันส่งเสริ มคุณภาพเกษตรไทย (ThaiGAP) จัดงานสัมมนา หัวข้อการยกระดับผักและผลไม้
ไทยสู่มาตราฐานสากลสําหรับเขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิ จพิเศษภาคตะวันออก ( EEC) ในวันพฤหัสบดีที 16
สิงหาคม 2561 เวลา 08.30-16.00 น ณโรงแรมซันธารา เวลเนสรี สอร์ทแอนด์ โฮเต็ล อ เมือง จ ฉะเชิงเทรา
16-19 สิ งหาคม 2561 เวลา 09.00-19.00 น. หอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทราร่ ว มกับมหาวิทยาลัยราชภัฎราช
นคริ นทร์ ออกบูธงานInnovation Fair 2018 ณ มหาวิทยาลัยบูรพาณ บริ เวณอาคารคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัย
บูรพา (โดยมีผรู้ ่ วมออกบูธร้านค้าดังนี นายประโยชน์ โสรัจจกิจ ปลากระพงษ์ นายกิตติ ตรงไตรรัตน์ ข้าวสารหอม
มะลินายธนันชัย ศรี เกษ สมาชิก ปลาส้มแม่เอียด)
18-20 สิงหาคม 2561 นายอาทร ผดุงเจริ ญ รองประธาน ร่ วมงานประชุมหอการค้า 5 ประเทศ ของเมืองคู่แฝด
เมาะลําไย รัฐมอญ ประเทศเมียนม่า
หอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา โดยคุณประโยชน์ โสรัจจกิจ รองประธาน สนับสนุนโครงการสร้างฝ่ ายมีชีวิต
จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยมอบกระสอบสร้างฝ่ าย จัดทุน 11,000 บาท ณ พืนที อ.ท่าตะเกียบจังหวัดฉะเชิงเทรา
- กิจกรรมร่ วมกับภาครัฐ
20 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.00 -16.00 น นายจอมพงษ์ ชูทบั ทิม เลขาธิการ ร่ วมเกียรติพิธีเปิ ดโครงการการส่งเสริ ม
ให้รัฐและเอกชน ปฏิบตั ิตามกฎหมายการจ้างงานคนพิการในสถานประกอบการและหน่ วยงานภาครัฐ ประจําปี งบประมาณ
2561 ณ ห้องปากนําโจ้โล้ โรงแรมทีวินเทจบางคล้า อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา

23 กรกฏาคม 2561 เวลา 08.30-12.00 น.นายณรงค์ศกั ดิ แก้วเมืองเพชร ปฏิคม ร่ วมการประชุมปั จฉิ มนิ เทศโครงการ
ศึกษาความเหมาะสมถนนสายแยก ทล.1 –ทล.304 จังหวัดปทุมธานี ณ ห้องประชุมบุษราคัม ชัน 2 โรงแรมแกรนด์รอยัล
พลาซ่า อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา
23 กรกฏาคม 2561 เวลา 09.30-12.00 น. นายวัฒนา รัตนวงศ์ ประธาน ร่ วมประชุมหัวหน้าส่ วนราชการประจําเดือน
กรกฎาคม 2561 ณ ห้องประชุมมรุ พงษ์ศิริพฒั น์ ชัน 4 ศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา
24 กรกฏาคม 2561 เวลา 10.00 น. นายณรงค์ศกั ดิ แก้วเมืองเพชร ปฏิคม ร่ วมประชุมคณะกรรมการและอนุ กรรมการ
ศูนย์อาํ นวยความปลอดภัยทางท้องถนนจังหวัดฉะเชิงเทรา ครังที 2/2561 ณ ห้องประชุมมรุ พงษ์ศิริพฒั น์ ชัน 4 ศาลากลาง
จังหวัดฉะเชิงเทรา
23 กรกฏาคม 2561 เวลา 08.30-12.00 น.นายสมพงษ์ นําศรี เจริ ญสุข ทีปรึ กษาหอการค้าฯ ร่ วมประชุมคณะกรรมการ
ศูนย์อาํ นวยการป้ องกันและปราบปรามยาเสพติ ดจังหวัดฉะเชิ งเทรา ครังที 7/2561 ณ ห้องประชุมมรุ พงษ์ศิริพฒั น์ ชัน 4
ศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา
23 กรกฏาคม 2561 เวลา 08.30-12.00 น.นายณรงค์ศกั ดิ แก้วเมืองเพชร ปฏิคม ร่ วมประชุมคณะกรรมการความมันคง
และความสงบเรี ยบร้อยจังหวัดฉะเชิงเทรา ณ ห้องประชุมมรุ พงษ์ศิริพฒั น์ ชัน 4 ศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา
24 กรกฏาคม 2561 เวลา 07.00-9.00 น. นายชาลี เจริ ญสุข กรรมการกิตติมศักดิ ร่ วมโครงการแลกเปลียนเรี ยนรู้สร้าง
เครื อข่ ายความร่ วมมือเพือการพัฒนาองค์การ และการปฏิบัติ ราชการ ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2661 (สภากาแฟ) ณ
โครงการชลประทานฉะเชิงเทรา ต.บ้านโพธิ อ.บ้านโพธิ จ.ฉะเชิงเทรา
25 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.00 -12.00 น นายณรงค์ศกั ดิ แก้วเมืองเพชร ปฏิคม ร่ วมประชุมระดมความคิดเห็ น
ระหว่างคณะผูว้ ิจยั กับผูใ้ ช้ประโยชน์จากการวิจยั ภายใต้โครงการจัดทําแผนยุทธศาสตร์ การวิจยั โลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
ระยะ 3 ปี (พ.ศ.2562-2564) ณ ห้องประชุมแปซิฟิก 3 โรงแรม เดอะไทด์ รี สอร์ท บางแสน จังหวัดชลบุรี
25 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.30 น. นายจิ ตรกร เผด็ จศึ ก รองประธาน นายจอมพงษ์ ชูทับทิ ม เลขาธิ การ ร่ วมประชุ ม
คณะกรรมการประสานและขับเคลือนนโยบายสานพลังประชารัฐ ประจําจังหวัดฉะเชิงเทรา (คสป.) ครังที 2/2561 ณ ห้อง
ประชุมศูนย์ขอ้ มูลอาเซียน (ชัน 1) ศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา
25 กรกฎาคม 2561 เวลา 13.00 น. นายณัฏฐ์ กิตติกุล กรรมการ ร่ วมประชุมประชาคมท้องถิ น เรื องพิจารณา (ร่ าง)
แผนพัฒนาท้องถิ นสีปี (พ.ศ.2561-2564) ฉบับเพิ มเติมและเปลียนแปลง ครังที1/2561 ณ ห้องประชุมเทศบาลตําบลบางปะกง
อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา
25 กรกฎาคม 2561 เวลา 13.30 น. นายวัฒนา รั ตนวงศ์ ประธาน ร่ วมประชุ มคณะกรรมการกําหนดราคาทรั พย์
จังหวัดฉะเชิงเทรา ณ สํานักงานบังคับคดีจงั หวัดฉะเชิงเทรา อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา
28 กรกฎาคม 2561 เวลา 18.00 น.นายวัฒนา รัตนวงศ์ ประธาน และคณะกรรมการหอการค้าฯ ร่ วมกิจกรรมถวาย
เครื องราชสักการะ และจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื องในวันเฉลิมพระชนพรรษา (28 กรกฎาคม 2561) สมเด็จพระ
เจ้าอยูห่ วั มหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูรฯ ณ บริ เวณ หน้าศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา

28 กรกฎาคม 2561 เวลา 18.00 น.นายจอมพงษ์ ชูทบั ทิม เลขาธิการ ร่ วมประชุมคณะทํางานตรวจติดตามโครงการที
ได้รับการจัดสรรงบประมาณตามโครงการไทยนิยม ยังยืน ทีรับผิดชอบอําเภอพนมสารคาม ณ ห้องประชุมสํานักงานพัฒนา
สังคมและความมันคงของมนุษย์จงั หวัดฉะเชิงเทรา ชัน 1 ศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา
31 กรกฎาคม 2561 เวลา 13.00 น.นายณัฏฐ์ กิตติ กุล กรรมการ ร่ วมประชุมคณะกรรมการพิจารณาเงื อนไขใน
อนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจําทาง ประจําจังหวัดฉะเชิงเทรา ครังที 4/2561 ณ ห้องประชุมนาม ตัณฑิกุล สํานักงาน
ขนส่งจังหวัดฉะเชิงเทรา
31 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.30 น. นางวรนิ ตกตญาณ รองประธาน ร่ วมประชุ มโครงการชุ มชนท่องเทียว OTOP
นวัตวิถี จังหวัดฉะเชิงเทรา ณ ห้องประชุมสํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดฉะเชิงเทรา ชัน 1 ศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา
1 สิ งหาคม 2561 เวลา 09.30-15.00 น. นายอาทร ผดุ งเจริ ญ รองประธาน ร่ วมประชุมคณะทํางานบูรณาการด้านแผน
ยุทธศาสตร์พลังงานจังหวัดฉะเชิงเทรา ครังที 1/2561 ณ ห้องประชุมศูนย์ขอ้ มูลอาเซียน ชัน 1 ศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา
1 สิงหาคม 2561 เวลา 13.30 น. นายวัฒนา รัตนวงศ์ ประธาน และคณะกรรมการหอการค้าฯ ร่ วมพิธีเปิ ดศูนย์รับบริ จาค
เงิ นและสิ งของช่ วยเหลื อผูป้ ระสบภัยนําท่ วม สปป.ลาว ณ ห้องประชุ มสํานักงานป้ องกันและบรรเทาสารณภัยจังหวัด
ฉะเชิงเทรา ศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทราหอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา บริ จาคเงิน 10,000 บาท และข้าวสาร 5 กิโลกรัม 200 ถุง
1-15 สิงหาคม 2561 หอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา ร่ วมเป็ นคณะกรรมการลงพืนทีตรวจติดตามโครงการไทยนิ ยมยังยืน
ในพืนทีต่างๆดังนี
พืนที อ.แปลยาว โดยนายชัยรัตน์ โสธรนพบุตร รองประธาน
พืนที อ.ท่าตะเกียบ โดยพวงทอง วรรณี เวชศิลป์ รองประธาน
พืนที อ. บางคล้า โดยนายชาลี เจริ ญสุข รองประธาน
พืนที อ.พนมสารคาม โดยนายสุภร ตันเฮง กรรมการ
พืนที อ.เมือง อ.คลองเขือน โดยนายจอมพงษ์ ชูทบั ทิมเลขาธิการ
พืนที อ.บ้านโพธิ โดยนายณัฏฐ์ กิตติกลู กรรมการ
พืนที อ.บางปะกง โดยนายอาทร ผดุงเจริ ญ รองประธาน
6 สิงหาคม 2561 เวลา 13.30 น. นายชาลี เจริ ญสุ ข กรรมการกิตติมศักดิทีปรึ กษา ร่ วมประชุมคณะกรรมการให้ความ
ช่วยเหลือผูป้ ระสบภัยภิบิติจงั หวัดฉะเชิงเทรา (ก.ช.ภ.จ.ฉช.) ครังที 4/2561 ณ ห้องประชุมสํานักงานป้ องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัยจังหวัดฉะเชิงเทราศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา
6 สิงหาคม 2561 เวลา 13.30 น. นายชาลี เจริ ญสุ ข กรรมการกิตติมศักดิ ร่ วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื องใน
กิจกรรม เฉลิมพระเกียรติสมเด็จนางเจ้าสิริกิตติ พระราชินีนาถ ในรัชการที 9 เนื องในโอกาสวันเฉลิมพระชานพรรษา 86 พรรษา
12 สิงหาคม 2561 ณ ห้องโถงชัน 1 ศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา
6 สิงหาคม 2561 เวลา 13.30 น. นายอาทร ผดุงเจริ ญ นายจิตรกร เผด็จศึก นางวรนิ ตกตญาณ รองประธาน นายณรงค์ศกั ดิ
แก้วเมื องเพชร ปฏิคม ร่ วมประชุ มคณะกรรมการร่ วมภาครั ฐและเอกชน เพื อพัฒนาและแก้ปัญหาทางเศรษฐกิ จจังหวัด
ฉะเชิงเทรา (กรอ.จังหวัด) ครังที 3/2561 ณ ณ ห้องประชุมมรุ พงษ์ศิริพฒั น์ ชัน 4 ศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา

7 สิ งหาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายวัฒนา รั ตนวงศ์ ประธาน ร่ วมประชุ มกับคณะผูอ้ าํ นวยการศูนย์คิ ตะคิวชู (จาก
ประเทศญีปุ่ น) เมืองต้นแบบเอเชียสําหรับสังคมคาร์บอนตํา ณ ห้องประชุมวิชิตสงคราม ชัน 4 ศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา
7 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00-16.00 น. นายมนัส ตันงาม รองประธาน ร่ วมประชุมเชิงปฏิบตั ิการ ( Workshop) จัดทําร่ าง
แผนปฏิบตั ิ ราชการประจําปี งบประมาณ พ.ศ.2563 จังหวัดฉะเชิงเทรา ณ ห้องประชุมอาเธอร์ ชัน 1 บุรีมายา บูติกแอนด์สปา
รี สอร์ท จังหวัดฉะเชิงเทรา
7 สิงหาคม 2561 เวลา 08.00-16.00 น. นางบุญมี ศรี สุข รองประธาน ร่ วมประชุมคณะทํางานและวิพากษ์แผนพัฒนาเด็ก
และเยาวชน จังหวัดฉะเชิงเทรา พ.ศ.2560-2664 ณ โรงแรม ที วินเทจ โอเตล อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา
7 สิ งหาคม 2561 เวลา 13.00 น. นางอาภรณ์ วัชระ รองประธาน ร่ วมประชุ มคณะกรรมการส่ งเสริ มการจัดการศึกษา
สําหรับคนพิการจังหวัดฉะเชิงเทรา พ.ศ.2560-2654 ณ ห้องประชุมศูนย์ขอ้ มูลอาเซียน ชัน 1 ศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา
8 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00น. นายประโยชน์ โสรัจกิจ รองประธาน นายณรงค์ศกั ดิ แก้วเมืองเพชร ปฏิคม ร่ วมประชุม
คณะทีปรึ กษาผังเมืองรวมสุวิทวงศ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา ณ ห้องประชุมศูนย์ขอ้ มูลอาเซียน ชัน 1 ศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา
8 สิ งหาคม 2561 เวลา 09.00น. นายประโยชน์ โสรั จกิจ รองประธาน นายณรงค์ศกั ดิ แก้วเมืองเพชร ปฏิคม ร่ วม
ประชุมคณะทีปรึ กษาผังเมืองรวมชุมชนบ้านโพธิ จังหวัดฉะเชิงเทรา ณ ห้องประชุมศูนย์ขอ้ มูลอาเซียน ชัน 1 ศาลากลางจังหวัด
ฉะเชิงเทรา
9 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00-12.00น. นายจิตรกร เผด็จศึก รองประธาน ร่ วมประชุมคณะกรรมอาหารปลอดภัยจังหวัด
ฉะเชิงเทรา ครังที 3/2561 ณ ห้องประชุมพุทธโสธร ชัน 2 สํานักงานสารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา
9 สิงหาคม 2561 เวลา 13.30. นายชาลี เจริ ญสุข กรรมการกิตติมศักดิ ร่ วมประชุมคณะกรรมการจัดรู ปทีดิน เพือพัฒนา
พืนทีส่ วนจังหวัดฉะเชิงเทรา ครังที 2/2561 เพือพิจารณาสรรหาผูท้ รงคุณวุฒิเป็ นคณะกรรมการจัดรู ปที ดินฯ ณ ห้องประชุ ม
ศูนย์ขอ้ มูลอาเซียน ชัน 1 ศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา
9 สิ งหาคม 2561 เวลา 13.00-16.00น. นายอาทร ผดุงเจริ ญ รองประธาน นายณรงค์ศกั ดิ แก้วเมืองเพชร ปฏิคม ร่ วม
ประชุ มหารื อแนวทางการประเมิ นผลกระทบสิ งแวดล้อม การประเมิ น ผลกระทบสิ งแวดล้อม ทางหลวงหมายเลข 319
ปราจีนบุรี- อ.พนมสารคาม ตอน บ.หนองบัวหมู-อ.พนมสารคาม ตอน 2 ณ ห้องสัมมนาเพทาย โรงแรมแกรนด์รอยัล พลาซ่า ต.
หน้าเมือง อ.เมือง
จ.ฉะเชิงเทรา
10 สิ งหาคม 2561 เวลา 15.30 น. นางบุญมี ศรี สุข รองประธาน ร่ วมประชุมคณะกรรมการหนึ งตําบล หนึ งผลิตภัณฑ์
จังหวัดฉะเชิงเทรา ณ ห้องประชุมสุนทรพิพิธ ศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา
12 สิ งหาคม 2561 เวลา 18.00น. นายวัฒนา รัตนวงศ์ ประธาน และคณะกรรมการหอการค้าฯ ร่ วมกิจกรรมเฉลิมพระ
เกี ยรติ สมเด็จ พระนางเจ้าสิ ริ กิ ติ พระบรมราชิ นี นาถ ในรั ชกาลที 9 เนื องในโอกาสวันเฉลิมพระชานพรรษา 86 พรรษา 12
สิงหาคม 2561 ณ บริ เวณหน้าศาลาจัตุรมุข หน้าศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา
14 สิ งหาคม 2561 เวลา 08.30 -16.00น.นายวัฒนา รั ตนวงศ์ ประธาน นายจอมพงษ์ ชูทับทิม เลขาธิการ ร่ วมประชุ ม
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบตั ิการเพือกําหนดทิศทาง การพัฒนาร่ วมภาครัฐ และภาคเอกชน เพือแก้ไขปั ญหาทางเศรษฐกิจกลุ่ม
จังหวัดภาคตะวันออก 1 ณ ห้องประชุมสามมุก ชัน 2 โรงแรมชลอินเตอร์ อ.เมือง จ.ชลบุรี

15 สิ งหาคม 2561 เวลา 09.00-16.30 น. นายชาลี เจริ ญสุ ข กรรมการกิ ตติ ศกั ดิ ร่ วมประชุ มเชิ ง ปฏิบตั ิ การเครื อข่าย
จังหวัด/ชมรมในสถานประมาณประกอบการ/ชุมชุน/สถานศึกษา และผูเ้ กียวข้องตามโครงการ TO BE NUMBER ONE จังหวัด
ฉะเชิงเทรา ณ ห้องประชุมพุทธโสธร ชัน 2 สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา
15 สิงหาคม 2561 เวลา 13.30น. นายจิตรกร เผด็จศึก รองประธาน ร่ วมประชุมคณะอนุ กรรมการบริ หารกองทุนพัฒนา
เอสเอ็ม อี ตามแนวประชารัฐประจําจังหวัดฉะเชิงเทรา ครังที 3/2561 ณ ห้องประชุมศูนย์ขอ้ มูลอาเซียน ชัน 1 ศาลากลางจังหวัด
ฉะเชิงเทรา
15 สิ งหาคม 2561 เวลา 18.00น.คณะกรรมการหอการค้าจังหวัดฉะเชิ งเทรา ร่ วมโครงการแลกเปลียนเรี ยนรู้ สร้ าง
เครื อข่าย ความร่ วมมือ เพือการพัฒนาองค์การปฏิบตั ิราชการ ประจําปี 2561 (สภากาแฟ) ณ ร้านอาหารบลูม@ ฉะเชิงเทรา 35 ม.3
ต.บางตีนเป็ ด อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา
- กิจกรรมอืนๆ
หอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา ร่ วมอัดเทปรายการถวายพระพร วันเฉลิมพระชนพรรษา (28 กรกฎาคม 2561) สมเด็จ
พระเจ้าอยูห่ วั มหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูรฯ และสมเด็จพระชนพรรษา (12 สิ งหาคม 2561 ) สมเด็จพระนางเจ้า
สิริกิติ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที 9 ในวันพุธที 18 กรกฎาคม 2561 เวลา 11.00 น ณ ห้องชลธี โรงแรมซันธารา เวลเนส
แอนด์ รี สอร์ทอ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา
25 สิงหาคม 2561 บริ ษทั เอ็มเอสเคเบิ ล เน็ตเวริ ค จัดโครงการ มอบด้วยใจ ให้แก่กนั ร่ วมสร้างสรรค์พฒั นา
เด็กไทย ให้กบั โรงเรี ยนบ้านโคกตะเคียนงาม ต.ทุ่งพระยา อ. สนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา (หอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา
สนับสนุน 2,000 บาท)

มติทีประชุม รับทราบ
วาระที 2 เรื องรั บรองรายงานการประชุ ม คณะกรรมการบริ ห ารหอการค้ าจังหวัดฉะเชิ งเทรา ครั งที
5/2561
มติทีประชุม รับรอง
วาระที 3 เรืองสื บเนืองจากการประชุมครังทีแล้ ว
3.1การสนับสนุนส่ วนราชการในการพัฒนาพืนทีหน้ าวัดหลวงพ่อโสธร เพือสาธารณประโยชน์
นายสุวิทย์ คําดี (ผูว้ ่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา) กล่าวว่าการพัฒนาพืนทีหน้าวัดหลวงพ่อโสธร ขณะนีได้
ดําเนินการ เรี ยกคนในชุมชนทีอยู่ในพืนทีมาพูดคุยตกลง จ่ายเงินช่วยเหลือค่ารื อถอน ครบทุกคนแล้ว และย้ายออก
จากพืนทีไปแล้ว หลายหลังคาเรื อน ชาวชุมชนในพืนที ก็ให้ความร่ วมมือดีมาก ในการพัฒนาพืนทีหน้าวัด หลวง
พ่อโสธร ในเรื องการปรับพืนทีหน้าวัด ได้เร่ งรัดให้มีการถมดินลูกรังให้แล้วเสร็ จโดยเร็ ว เพือให้การดําเนินงานต่างๆ
เป็ นไปอย่างรวดเร็ ว และยังยืน ที ดิ น ทังแปลงที มีก ารปรั บปรุ งถมที มี ประมาณ 8 ไร่ โดยการทํางานไม่มีก ารตัง

งบประมาณแต่อย่างใด แต่เกิดจากแรงศัทธาการให้ความร่ วมไม้ร่วมมือกันของภาคเอกชน โดยเฉพาะอย่างยิ งหอการค้า
จังหวัดฉะเชิงเทรา ทีให้ความร่ วมมือในการขอรับบริ จาคดินลูกรังจากผูม้ ีจิตศรัทธา รวมทังเครื องไม้เครืองมือ รถแม็คโค
ทีมาใช้ในการปรับพืนที ซึงต้องขอขอบคุณทุกภาคส่วนทีให้ความร่ วมมือ และได้ให้ทางโยธาธิการและผังเมืองออกแบบ
ภูมิทศั น์หลังปรับปรุ งเป็ นรู ปแบบทีสวยงาม เป็ นสวนสุ ขภาพสําหรับให้ประชาชนเข้ามาพักผ่อน มีการการปลูกต้นไม้
ปลูกหญ้า ทําเป็ นสวนสาธารณะให้ดูสวยงาม ต่อไป
นายวัฒนา รัตนวงศ์ (ประธานหอการค้า) กล่าวว่า ทางหอการค้าซึงเป็ นภาคเอกชนของจังหวัดฉะเชิงเทรา ยินดีให้
ความร่ วมมือร่ วมใจ ช่วยกันในการพัฒนาพืนทีหน้าวัดหลวงพ่อโสธรต่อไปโดยเบืองต้น ได้ขอรับการบริ จาค จากผูม้ ีจิต
ศรัทธา ในการถมทีหน้าวัดหลวงพ่อโสธร เฉลียเทียวละ 3,000 บาท แจ้งความประสงค์ได้ ซึงทางคุณจิตรกร เผด็จศึก และคุณ
ณรงค์ศกั ดิ แก้วเมืองเพชร เป็ นผูป้ ระสานงานในพืนทีการพัฒนาเพือนําลูกรังมาปรับปรุ งพืนทีอยู่ในขณะนี ขอแสดงความ
ชมเชยท่านสุวิทย์ คําดี ผูว้ ่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็ นคนเก่งมุ่งมันทํางานอย่างจริ งจัง ทีทําให้เกิดการพัฒนาพืนทีหน้า
วัดหลวงพ่อโสธรอย่างเป็ นรู ปธรรม โดยการผลักดันของนายจิตรกร เผด็จศึก รองประธานหอการค้าฯ ทีให้การสนับสนุ น
ส่วนราชการในการพัฒนาพืนทีหน้าวัดหลวงพ่อโสธรเพือสาธารณประโยชน์ และนําความเจริ ญมาสู่จงั หวัดฉะเชิงเทรา
มติทีประชุม รับทราบ

3.2การจัดกิจกรรมกอล์ฟเชือมความสามัคคี
นายจอมพงษ์ ชูทับทิ ม (เลขาธิ การ) กล่าวว่า หอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา กําหนดจัดกิ จกรรมกอล์ฟเชื อม
ความสัมพันธ์ ครั งที 2 เพือหาเงินรายได้สาํ หรับไว้บริ หารงานของหอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา ซึงในเรื องวันเวลาและ
สถานทีจะประมาณเดือน ตุลาคม 2561 ณ สนามกอล์ฟ บางปะกงริ เวอร์ไซร์ อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา

มติทีประชุม รับทราบ
3.3การจัดงานหอการค้าแฟร์ ครังที 10
นายจอมพงษ์ ชูทบั ทิม (เลขาธิการ) กล่าวว่าการจัดงานหอการค้าแฟร์ ของหอการค้าทีผ่านมานับเป็ นครังที 9
ซึงครังต่อไปกําหนดจัดในช่วงก่อนงานประจําปี จังหวัดฉะเชิงเทรา กําหนดจัดงานวันที 31 ตุลาคม -4 พฤศจิกายน
2561 ซึ งการจัดงานจะต้องมีก ารกําหนดรู ปแบบ และรายละเอียดต่ างๆ ร่ ว มกันอีก ครังหนึ ง ซึงจะได้มีการแต่งตัง
คณะกรรมการรับผิดชอบแต่ละฝ่ ายเพือให้การทํางานบรรลุเป้ าหมาย โดยมีคุณบุญมี ศรี สุข เป็ นประธานการจัดงาน
ซึงสถานทีจัด คาดว่าจะเป็ นบริ เวณภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนคริ นทร์ อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา

มติทีประชุม รับทราบ
3.4การเข้ าร่ วมโครงการวิจยั และพัฒนานวตกรรม กับ สวธช.
- การจัดสั มมนา เรื อง “การยกระดับ ผักและผลไม้ ไ ทยสู่ มาตรฐานสากล สํ าหรั บ เขตนวตกรรมระเบีย ง
เศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC)
นายจอมพงษ์ ชูทบั ทิม (เลขาธิการ) กล่าวว่าด้วยหอการค้าจังหวัด ฉะเชิงเทรา ร่ วมกับ สภาหอการค้าแห่ ง
ประเทศไทย สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีแห่ งชาติ (สวทช.) สถาบัน ส่ งเสริ มคุณภาพเกษตรไทย

(ThaiGAP). มีกาํ หนดการจัดสัมมนา หัวข้ อ “การยกระดับผักและผลไม้ ไทยสู่ มาตรฐานสากลสํ าหรับเขตนวัตกรรม
ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ในวันพฤหัสบดีที 16 สิงหาคม 2561 เวลา 8.30 – 16.30 น. ณ โรงแรมซัน
ธารา เวลเนสรีสอร์ ทแอนด์ โฮเต็ล อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา โดยมีวตั ถุประสงค์เพือ เพิ มพูนความรู้ดา้ นมาตรฐานสิ นค้า
ผัก และผลไม้ของภาครั ฐและเอกชน รวมทังการสร้ างโอกาสในการเข้าสู่ ต ลาด ให้แก่ เกษตรกร ผูป้ ระกอบการ
สหกรณ์ การเกษตร วิสาหกิ จชุ มชน และหน่ ว ยงานต่ างๆ ที เกียวข้องด้านผัก และผลไม้ในเขตนวตกรรมระเบี ยง
เศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) เป้ าหมายจํานวน 50 รายเท่านัน โดย สวทช. สนับสนุ นค่าใช้จ่ายในการจัดงาน
ทังหมด
ในการนี หอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา เล็งเห็นว่าการสัมมนาครังนี จะเป็ นประโยชน์อย่างยิ งต่อเกษตรกร
และผูป้ ระกอบการในเรื องดังกล่าว จึงขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนสมาชิกหอการค้าจังหวัด และสนใจเข้าร่ วมการ
สัมมนาในครังนี โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียน ขอความกรุ ณาแจ้งความประสงค์เข้าร่ วมตามแบบตอบรับมา
ยังสํานังกานหอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา ทางโทรสาร.038-514106 หรื อ Email:hokanka@yahoo.com ภายในวันที
10 สิงหาคม 2561 (รับจํานวนจํากัด) สอบถามรายละเอียดเพิ มเติมได้ที 038-514105 , 089-8316933

มติทีประชุม รับทราบ
วาระที 4 เรืองเพือพิจารณา
- การร่ วมสนับสนุ นกลุ่มเกษตรแปลงใหญ่ ปลากะพงยักษ์ จัดงาน SIAM X SEABASS ปลา
กะพงยักษ์ ณ แรกพบ แท้ งค์กิง ปาร์ ตี
นายประโยชน์ โสรัจจกิจ (รองประธาน) กล่าวว่า ด้วยจังหวัดฉะเชิงเทรา สํานักงานประมงจังหวัดฉะเชิงเทรา
หอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา ร่ วมกับ กลุ่มเกษตรแปลงใหญ่ผเู้ ลียงปลากะพงยักษ์ ฉะเชิงเทรา กําหนดจัดงาน SIAM X
SEABASS ปลากะพงยักษ์ ณ แรกพบ แท้งค์กิ ว ปาร์ตี ในวันพฤหัสบดีที 26 กรกฏาคม 2561 เวลา 17.00 น.-20.00 น.
ณ ร้านอาหาร บลูม@ฉะเชิงเทรา โดยมีวตั ถุประสงค์การจัดงานเพือประชาสัมพันธ์ของดีของจังหวัดฉะเชิงเทรา (ปลา
กะพงยักษ์) และเพือส่งเสริ มเกษตรกรผูเ้ ลียงปลากะพงยักษ์ ร่ วมถึงเป็ นการขอบคุณผูท้ ีให้การสนับสนุ นผลิตภัณฑ์
ปลากะพงยักษ์ของแปดริ ว ในการจัดงานครังนี ขอเรี ยนเชิญท่าน ให้เกียรติร่วมงาน SIAM X SEABASS ปลากะพง
ยักษ์ ณ แรกพบ แท้งค์กิ ว ปาร์ตี ในวัน เวลา และสถานทีดังกล่าวข้างต้น
มติทีประชุม รับทราบ

วาระที 5 เรืองข้ อเสนอแนะประเด็นปัญหาต่ างๆ เข้ าสู่ การประชุ ม กรอ.จ.ฉช/หอการค้ ากลุ่มเบญจบูรพาสุ วรรณ
ภูมิ
ด้วยหอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา ได้มีมติร่วมกันเพือเสนอเรื องเข้าสู่การประชุมคณะกรรมการร่ วมภาครัฐ
และเอกชนเพือพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจจังหวัดฉะเชิงเทรา (กรอ.จังหวัด)เพือให้ท่านช่วยผลักดันให้เกิด
เป็ นรู ปธรรม ทังนีเพือก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมส่วนรวมต่อไป ดังนี
เรืองที 1.การรณรงค์วินยั จราจร (ในเรื องการใช้ความเร็ ว , การสวมหมวกกันน๊อก , ช่องทางเดินรถบรรทุก)

เรืองที 2. การดูแลให้ความสําคัญเป็ นพิเศษ บริ เวณก่อสร้างของถนนสายหลัก เส้นทางหลักต่างๆ
เรืองที 3.ความรับผิดชอบพืนทีบริ เวณ เกาะกลางถนน และด้านข้างของถนนสายหลัก เพือให้เกิดความ
เป็ นระเบียบเรี ยบร้อย สวยงาม และไม่มีผลกระทบต่อการเดินรถ
เรืองที 4.ขอร้องเรี ยนของผูป้ ระกอบการโรงงานทีไม่สามารถต่อใบอนุญาตได้
เรืองที 5. การจัดระเบียบผูร้ ุ กลําทางเท้า บริ เวณพืนทีเมือง
เรืองที 6.การติดตามเรื องสารพิษสู่จงั หวัดฉะเชิงเทรา ในเรื องของกากอุตสาหกรรมซึงเกิดจากโรงงาน
อุตสาหกรรม
เรืองที 7. การติดตามโครงการรถบรรทุกสีขาว จังหวัดฉะเชิงเทรา
จึงขอนําเข้าสู่วาระการประชุมคณะกรรมการร่ วมภาครัฐและเอกชนเพือพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ
จังหวัดฉะเชิ งเทรา (กรอ.จังหวัด )ครังที 3/2561 ในวัน จันทร์ ที 6 สิ งหาคม 2561 เพือร่ ว มกันพิจารณาแก้ไขปั ญหา
ต่อไป
มติทีประชุม รับทราบ

วาระที 6 เรืองระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC)
นายจอมพงษ์ ชูทบั ทิม (เลขาธิการ) กล่าวว่าเรื องที ครม.มีมติเห็นชอบในการจัดตัง มหาวิทยาลัยอมตะ ใน
นิคมอมตะนคร จังหวัดชลบุรี ซึงเป็ นความร่ วมมือกับมหาวิทยาลัยแห่ งชาติไต้หวัน ทีจะเปิ ดสอนหลักสู ตรการเรี ยน
การสอนด้านวิศวกรรมศาสตร์ชนสู
ั ง ในระดับปริ ญญาโท เพือรองรับ EEC การพัฒนาเมืองอัจฉริ ยะ ( Smart City) ให้
เป็ นเมืองอุตสาหกรรมยานยนต์และการพัฒนาหุ่นยนต์ในอนาคต ขณะนี ทางหอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา ได้แต่งตัง
คณะทํางานเตรี ยมความพร้ อม เพือรองรั บ EEC โดยมีคุ ณโอกาส เตพละกุล เป็ นที ปรึ กษา ได้มีก ารเรี ยกประชุ ม
คณะทํางาน ไป 2 รอบแล้ว สรุ ปคราวๆ ในสิ งทีกําลังดําเนินการ คือเอาเรื องผังเมืองรวมจังหวัดฉะเชิงเทรามาดู เพือจะ
ปรับเปลียน และแก้ไข ให้สอดคล้องกับความเป็ นอยู่ในอนาคต เพือรองรับ EEC ปั จจุบนั ทีเราอยู่เป็ นเมือง เก่า แต่
ต่อไป จังหวัดฉะเชิงเทรา จะเป็ นเมืองใหม่ เป็ น Smart City ความทันสมัยต่างๆ จะเข้ามา ต้องมีการพัฒนาเมืองเก่า
เมืองใหม่ควบคู่กนั ไป ทีกําลังศึกษากันอยู่ เรื อง ผังเมือง การคมนาคม รถไฟความเร็ วสูง เรื องการศึกษา และเรื อง
ความเป็ นอยูใ่ นอนาคต

มติทีประชุมรับทราบ
วาระที 7 เรืองยุทธศาสตร์ จงั หวัดฉะเชิงเทรา/หอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา
นายสุวิทย์ คําดี (ผูว้ ่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา) กล่าวว่าการพัฒนาแหล่งนําขนาดเล็ก การสร้ างฝายมีชีวติ
ในพืนทีจังหวัดฉะเชิงเทรา
1.การพัฒนาแหล่งนําขนาดเล็ก
ดําเนินการพัฒนาแหล่งนําขนาดเล็ก นําร่ องในพืนทีอําเภอสนามชัยเขต อําเภอท่าตะเกียบ อําเภอแปลงยาว
และอําเภอพนมสารคาม ซึงเป็ นพืนทีทําการเกษตรของราษฎร ผูม้ ีรายได้นอ้ ย ประสบปัญหาความเดือดร้อน เมือยาม

หน้าแล้งขาดแคลนนําเพือการเกษตร สัตว์เลียง วัว ควาย ไม่มีนาํ กิน จังหวัดฉะเชิงเทราจึงดําเนินการ แก้ปัญหาเรื อง
นํา โดยการสร้างฝายมีชีวติ แปลงศาสตร์พระราชาสู่การปฏิบตั ิ นอกจากนี ฝายมีชีวติ ยังช่วยชะลอนําในฤดูนาํ หลาก
24 พฤศจิกายน 2560 จัดเวทีสร้างความรู้ความเข้าใจ วิธีคิด วิธีทาํ การสร้างฝายมีชีวิต กลุ่มเป้ าหมาย 250 คน
ประกอบด้วย หัวหน้าส่วนราชการ ผูน้ าํ กลุ่ม/องค์กร เครื อข่ายชุมชน กํานัน ผูใ้ หญ่บา้ น นายกองค์กรปกครองส่วน
ทองถิ น โดยมีวิทยากรบรรยายพิเศษ คือ นายสุวิทย์ คําดี ผูว้ ่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา และพระอาจารย์พระมหา
สุภาพ พุทธวิริโย วัดป่ านาคํา อําเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์
25-30 พฤศจิกายน 2560 ส่งผูน้ าํ ชุมชน จํานวน 50 คน พร้อม เจ้าหน้าทีพัฒนาชุมชน และปลัดอําเภอ จํานวน 5 คน
รวม 55 คน เดินทางไปฝึ กอบรมการเป็ นครู ฝาย ณ วัดป่ านาคํา จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยมี พระอาจารย์พระมหาสุภาพ
พุทธวิริโย เป็ นผูใ้ ห้ความรู้ ถ่ายทอดประสบการณ์ การสร้างฝายมีชีวิต ขับเคลือนงานตามศาสตร์พระราชา “ฝายสร้าง
คน คนสร้างฝาย” เพือกลับมาสร้างฝายมีชีวติ ในพืนทีจังหวัดฉะเชิงเทรา
1 ธันวาคม 2560 เป็ นต้นมา ครู ฝาย ร่ วมกับประชาชนในชุมชน ภาคราชการ เอกชน ประชาสังคม ประสานงาน
ตามแนวทางประชารัฐ เริ มลงมือสร้างฝายมีชีวิต โดยไม่ได้มีการตังงบประมาณ ส่วนราชการแต่อย่างใด การสร้างฝาย
มีชีวิต ยึดหลักการธรรมชาติช่วยธรรมชาติ และประชาชน/ชุมชน พร้อม “ระเบิดจากข้างใน” จึงลงมือทํา โดยมีวสั ดุ
เพียง ไม้ไผ่ ทราย เชือก และกระสอบทราย
2. สรุ ปสถานการณ์การสร้ างฝายมีชีวิต
2.1 ฝายมีชีวิต ทีดําเนินการสร้างเสร็ จแล้ว จํานวน 50 ฝาย ซึงเป้ าหมายจะเพิ มขึนเรื อยๆ เมือประชาชนมีความ
พร้อม และมีศกั ยภาพ อําเภอและจังหวัด จะเป็ นพีเลียงค่อยสนับสนุน ประสานงานกับ เอกชน และทุกภาคส่วน เพือ
ช่วยกันทํางานสร้างฝายมีชีวติ เป็ นระบบเครื อข่ายธรรมชาติ เป็ นลักษณะงาน CSR
2.2 ผูใ้ ห้การสนับสนุนเป็ นเจ้าภาพประสานงาน สร้างฝายมีชีวิต(ไม่ตงงบประมาณทางราชการ)
ั
จํานวนมาก
เช่น อุตสาหกรรม ประมงจังหวัด โยธาธิการและผังเมือง สหกรณ์จงั หวัด เกษตรและสหกรณ์ เกษตรจังหวัด พัฒนา
ฝี มือแรงงาน ปศุสตั ว์ โครงการส่งนําคลองสียดั ชลประทาน เครื อข่ายอาสามสมัครทรัพยากรฯ(ทสม.) หอการค้า
สภาอุตสาหกรรม บริ ษทั ประชารัฐ การทางพิเศษแห่งประเทศไทย โรงไฟฟ้ าบางปะกง สาธารณสุขจังหวัด ท้องถิ น
จังหวัด สปก. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ งแวดล้อม กองกับการตํารวจจังหวัด บริ ษทั เอกชน หลายแห่ง อีซูสุ โต้โยต้า
เป็ นต้น โดยมีสาํ นักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดและอําเภอ เป็ นหน่วยประสานงานมีนายอําเภอ เป็ นผูก้ าํ กับดูแล ภายใต้
การอํานวยการของผูว้ ่าราชการจังหวัด
2.3 ฝายมีชีวิต ทีสร้างเสร็ จแล้ว ต่อ 1 ฝาย สามารถเก็บนําได้จาํ นวนมาก โดยเฉลีย 15,000 ลูกบาศก์เมตร (คิดที
ฝายกว้าง 10 เมตร สูง 1.5 เมตร คลองยาว 1,000 เมตร) จํานวน 32 ฝาย เก็บปริ มาตรนําได้ เฉลีย 480,000 ลูกบาศก์
เมตร
3.แผนพัฒนาต่อยอด
3.1 ส่ งข้อมูลฝาย ให้ส่วนราชการทีเกียวข้อง เช่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ น เพือส่ งเสริ มพัฒนาอาชีพปลูกพืชเลียง
สัตว์
3.2 ส่วนราชการ เช่น สปก. ส่งเสริ มอาชีพปลูกผัก และสภาเกษตรกร ส่งเสริ มการปลูกผัก 100 กลุ่ม

3.3 นําข้อมูลแหล่งนําประสานกับ การจัดเวทีไทยนิยม ยังยืน เพือจัดทําแผนงานโครงการ ต่อไป

มติทีประชุม รับทราบ
วาระ 8เรืองนําเสนอกลุ่มผู้ประกอบการรุ่นใหม่ (YEC)
นายจอมพงษ์ ชูทบั ทิ ม (เลขาธิ การ) ตามที หอการค้าไทย ได้มีโ ครงการ “บริ จ าคโลหิ ต เนื องในโอกาส
“ครบรอบ 85 ปี หอการค้าไทย” อีกทังเพือให้สมาชิก ผูป้ ระกอบการของหอการค้าไทยและเครื อข่ายทัวประเทศ ใน
ฐานะภาคเอกชนได้มีส่วนสําคัญในการช่วยเหลือสังคม และประชาชน โดย ตังเป้ าจัดหาโลหิ ตสนับสนุ นสภากาชาด
ไทย จํานวน 85,000 ยูนิต ทัวประเทศ โดยอาศัยเครื อข่ายหอการค้าจังหวัดทัวประเทศในการจัดกิจกรรมบริ จาคโลหิ ต
สนับสนุน โดยกําหนดใช้รหัสโครงการบริ จาคโลหิต OJO414 ซึงหอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็ นส่ วนหนึ งในการ
ดําเนินกิจกรรมบริ จาคโลหิตสนับสนุน โครงการดังกล่าว
ในการนี หอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา และผูป้ ระกอบการรุ่ นใหม่ YEC หอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา ได้ร่วมกับกาชาด
จังหวัดฉะเชิงเทรา จัดกิจกรรม“บริ จาคโลหิต เนืองในโอกาส “ครบรอบ 85 ปี หอการค้าไทย” ในวันพุธที 18 กรกฎาคม 2561เวลา
8.30 น.-12.00 น. ณ หอประชุมทีว่าการอําเภอเมืองฉะเชิงเทรา จึ งขอเชิญชวนผูม้ ีจิตรศรัทธาร่ วมกิจกรรมบริ จาคโลหิ ตในวัน
ดังกล่าว
มติทีประชุม รับทราบ

วาระ 9เรืองอืนๆ
- ไม่มี ปิ ดประชุ ม เวลา 19.40 น.

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

