การประชุมคณะกรรมการหอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา ครังที /
วันพฤหัสบดีที มกราคม
ณ ห้ องประชุมสํ านักงานหอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา ต. หน้ าเมือง อ. เมือง จ. ฉะเชิงเทรา
ผู้เข้ าประชุ ม
1.นายวัฒนา รัตนวงศ์
2.นายสมนึก ทักษิณา
3.นายชาลี
เจริ ญสุข
4.นายอุทยั
ศรี สาลีกุลรัตน์
.ดร.บุญทอง เตียรประเสริ ฐ
.นายชัยรัตน์ โสธรนพบุตร
7.นางบุญมี
ศรี สุข
.นายวสันต์ ศิรินภารัตน์
.นายอาทร ช่วยณรงค์
10.นายไชยา สิทธิเจริ ญพร
11.นายจิตรกร เผด็จศึก
12.นายอาทร ผดุงเจริ ญ
.นายกําพล เลิศเกียรติดาํ รงค์
14.นายจอมพงษ์ ชูทบั ทิม
.นายณรงค์ศกั ดิ แก้วเมืองเพชร
16.นายชัยรัตน์ ตันคงคารัตน์
.นางสาวภาวริ น น้อยใจบุญ
.นายสุนทร กระตุกฤกษ์
.นายพงษ์ศกั ดิ เสริ มศักดิศศิธร

ประธาน
ประธานกิตติมศักดิ
กรรมการกิตติมศักดิ
กรรมการกิตติมศักดิ
ประธานทีปรึ กษา
รองประธาน
รองประธาน
รองประธาน
รองประธาน
รองประธาน
รองประธาน
รองประธาน
รองประธาน
เลขาธิการ
ปฏิคม
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

วาระที เรืองแจ้งเพือทราบ
- กิจกรรมร่ วมกับหอการค้าอืนๆ
- มกราคม
นายจอมพงษ์ ชูทบั ทิม เลขาธิการ นายณรงค์ศกั ดิ แก้วเมืองเพชร ปฏิคม นายชัยรัตน์ ตัน
คารัตน์ กรรมการ นายพรชัย ธรรมจรู ญ ผูจ้ ดั การหอการค้าฯ นางนําฝน ชะเอมทอง เจ้าหน้าที ร่ วมประชุมคณะกรรมการ
หอการค้ากลุ่มเบญจบูรพาสุวรรณภูมิ ครังที / ณ ห้องประชุมมหาวิทยาลัย กรุ งพนมเปญ จังหวัดพนมเปญ ประเทศ
กัมพูชา สรุ ปการประชุ มคณะกรรมการบริ หารหอการค้ากลุ่มเบญจบูรพาสุ วรรณภูมิ สัญจร จังหวัดพนมเปญ ประเทศ

กัมพูชา คณะกรรมการบริ หารหอการค้า กลุ่มเบญจบูรพาสุวรรณภูมิ ซึงประกอบด้วย หอการค้าจังหวัดสมุทรปราการ
ฉะเชิงเทรา นครนายก สระแก้ว ปราจีนบุรี
-ได้รับการรายงาน สถานการณ์การค้า และการลงทุนในประเทศกัมพูชา จากนายจิรวุฒิ สุ วรรณอาจ อัครราชทูตที
ปรึ กษา(ฝ่ ายการพาณิ ชย์)ผูอ้ าํ นวยการสํานักงานส่งเสริ มการค้าในต่างประเทศ ณ.กรุ งพนมเปญ
-การกําหนดกลุ่มจังหวัด 18 กลุ่ม(ใหม่) โดยฉะเชิงเทราย้ายมา อยู่ก ลุ่มจังหวัด ภาคตะวัน ออก 1 ประกอบด้ว ย
ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง เพือให้สอดคล้องกับนโยบายการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก EEC
-การคงอยู่ข องกลุ่ ม เบญจฯตามแนวทางกลุ่ ม เดิ ม ยัง คงมี อ ยู่จ นถึ ง ปี งบประมาณ 2561 จะเปลี ยนเมื อถึ ง
ปี งบประมาณใหม่ 2562 แต่เนืองการรวมกลุ่มเบญจฯมานาน 11 ปี มีแนวทางเป็ นไปทางเดียวกัน และเกิดประโยชน์ต่อ
ส่วนรวมมาอย่างยาวนาน ท่านประธานทุกท่านมีความเข้มแข็งต่อการพัฒนาหอการค้า มติในการประชุมนีจึงขอให้คงอยู่
ของกลุ่มเบญจบูรพาสุวรรณภูมิยงั คงอยูต่ ่อไป
มกราคม
เวลา . - . น. นายชาลี เจริ ญสุ ข กรรมการกิตติมศักดิ ร่ วมประชุมร่ วมกับกระทรวง
แรงงานและภาคเอกชน สถาบัน (กกร) กําหนดจัดประชุมหารื อและรับฟังข้อเสนอแนะนําทางการพัฒนาฝี มือแรงงาน
และความต้องการแรงงานรอบรับในเขตระเบียงเศรษฐกิ จ พิเศษภาคตะวันออก (EEC) ณ ห้องประชุ มนครเนื องเขต
โรงแรมซันธารา เวลเนส ได้แก่ จังหวัดระยอง ชลบุรี ฉะเชิงเทรา
มกราคม
เวลา . น.หอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา ร่ ว มต้อนรับคณะหอการค้าไทย เยียมชมการ
บริ หารธุรกิจตามหลักนวัตกรรมโตโยต้า ภายใต้ กิจกรรม TSC Smart Onsite Visit ณ บริ ษทั โตโยต้า โรงงานบ้านโพธิ
จํากัด โดยนางอาภรณ์ วัชระ รองประธาน อนุเคราะห์สถานทีจอดร โรงเบียร์แปดริ ว อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา
มกราคม
เวลา . - . น. นายวัฒนา รัตนวงศ์ ประธาน นางบุญมี ศรี สุข รองประธาน นายณรงค์ศกั ดิ
แก้วเมืองเพชร ปฏิคม นายพรชัย ธรรมจรู ญ ผูจ้ ดั การหอการค้า ฯ ร่ วมมิติใหม่หอการค้าชลบุรี สู่เวทีความร่ วมมือทุกทุกภาคส่ วน
และ ผลงานนวัตกรรมภายใต้ ความร่ วมมือกับมหาวิทยาลัยบูรพา ณ ห้องประชุ ม CL อาคารปฏิบตั ิ การพืนฐานและศูนย์
เครื องมือวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี
กุมภาพันธ์
เวลา . - . น. นายวัฒนา รัตนวงศ์ ประธาน ร่ วมแสดงความยินดีนายฉัตรชัย พรหมเลิศ
ได้ดาํ รงตําแหน่งปลัดกระทรวงมหาไทย และประชุมหารื อแนวทางความร่ วมมือการดําเนินงานร่ วมกันระหว่างหอการค้า
ไทยกับกระทรวงมหาดไทย ณ ห้องรับรองปลัดกระทรวงฯ ชัน กระทรวงมหาดไทย
กุมภาพันธ์
เวลา . น.หอการค้าจังหวัด จัดประชุมร่ วมกับสํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด
ฉะเชิงเทรา เพือเสนอข้อคิดในการจัดทําผังเมือง ชุมชน บ้านโพธิ-พนมเกาะขนุ น - บางปะกง-แปลงยาว ณ ห้องประชุม
สํานักงานหอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา
6 กุมภาพันธ์
เวลา . น.หอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา ร่ วมประชุมหารื อ การร่ วมโครงการวิจยั และ
พัฒนา นวัตกรรม สู่ผลิตภัณฑ์ ไทย เพือเชือมโยงสู่การพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี กับ สวทช. ณ ห้อง
ประชุมสํานักงานหอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา
12 กุมภาพันธ์
เวลา . - . น.หอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา ร่ วมชมการถ่ายทอดสด Facebook ของ
หอการค้าไทย และภาษีทีดินและสิ งปลูกสร้าง ณ ห้องประชุมสํานักงานหอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา

กุมภาพันธ์
เวลา . - . น. นายวัฒนา รัตนวงศ์ ประธาน ร่ วมประชุมคณะกรรมการหอการค้าไทย
ครังที / ณ ห้องสัมมนา อาคาร ชัน มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
- กิจกรรมร่ วมกับภาครัฐ
มกราคม เวลา . - . น. นายวัฒนา รัตนวงศ์ ประธาน นายมนัส ตันงาม นายอาทร ผดุงเจริ ญ รองประธาน
ร่ วมประชุ มติดตามข้อเสนอพัฒนาเศรษฐกิ จและสังคมภาคตะวันออก กระทรวงมหาดไทย ณ ห้องประชุม แก้วเจ้าจอมองค์การ
บริ หารส่ วนจังหวัดชลบุรี อ.เมือง จ.ชลบุรี สรุ ปในเบืองต้นได้ว่า 1.ด้านเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน คุณปรัชญา จะเป็ นผูแ้ ทนใน
นําเสนอต่อทีประชุม 2.ด้านเกษตร ทีประชุมต้องการให้ผแู้ ทน จากสภาเกษตรกร หรื อภาคเกษตร เป็ นผูน้ าํ เสนอ ซึง ประธานการค้า
หอจันทบุรี รับเรื อง ไปประสานในพืนที เพือหาผูแ้ ทนจากภาคเกษตร 3.ด้านการท่ องเที ยว เป็ นผูแ้ ทนจากนครนายก ประธาน
อุตสาหกรรมท่องเทียวนครนายก 4.ด้านท้องถิ น นายกองค์การบริ หารส่ วนจังหวัดชลบุรี เป็ นผูแ้ ทนในการนําเสนอ ทังนี โครงการ
ต่างๆ ทีถูกยกขึนมาในช่วงการแบ่งกลุ่ม(ตามประเด็นยุทธศาสตร์) ผูแ้ ทนจากสภาพัฒน์ฯให้ขอ้ แนะนําว่า การประชุม ครม.สัญจร
และติดตามงานนัน –ควรเป็ นโครงการทีอยู่ในแผนแล้ว และต้องการเร่ งรั ด -ควรเป็ นโครงการที "พร้อม" ดําเนิ นการหากได้รั บ
งบประมาณ (โครงการมโน ไปเวทีอืน) -ควรเป็ นโครงการที impact ทังภาค -โครงการที เสนอไปแล้วแต่ไม่รู้ว่า กําลังดําเนิ นการ
หรื อไม่ หรื อไม่รู้ว่าอยู่ในขันตอนไหน ไม่ควรนําเสนอในเวที นี (หมายความว่า ควรเป็ นโครงการที นรม.ไม่เคยตรวจติดตาม)
โครงการท่องเทียวโดยชุมชนทังหลาย ให้ไปใช้งบกลางปี 2561 (5,000 ล้านบาท) ทีรัฐบาลจะจัดสรรให้กบั กรมการพัฒนาชุมชน
ไปนําเสนอในวันอังคารที 23 เช่นกัน
21 มกราคม 2561. เวลา 09.00-12.00 น ณ นายชาลี เจริ ญสุ ข กรรมการกิ ตติมศักดิ ร่ วมประชุมหารื อระหว่างกระทรวง
แรงงาน กับ กกร. เรื องความต้องการแรงงานรองรับการพัฒนาในพืนทีระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC ) ห้องประชุมนครเนื อง
เขต โรงแรมชันธาราเวลเนส อ เมือง จ ฉะเชิงเทรา
มกราคม
เวลา . - . น.นายมนัส ตันงาม นายอาทร ผดุงเจริ ญ รองประธาน ร่ วมประชุมสรุ ปข้อเสนอ
การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคตะวันออก ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชัน กรุ งเทพมหานคร สรุ ปโครงการทีประชุมกับ
รั ฐมนตรี ว่าการกระทรวงมหาดไทย ในส่ วนของหอการค้าและจังหวัดฉะเชิ งเทรา เสนอเข้า คณะรั ฐมนตรี สัญจร ในวันที 5-6
กุมภาพันธ์
1.วงแหวน 55 km. ยังไม่รวมไฟฟ้ า ประลงใต้ดิน
2.ขยาย8เลนสายเลียงเมือง 5 km+สะพานข้ามแม่นาํ
3.ขยายเส้นทางแยกดอนสีนนท์ไป 331 20 km
4.ขยายเส้นทางพนม-เขาหิ นซ้อน 24 km
5.ขุดลอกปากแม่นาํ บางปะกง
6.ล้อมรัว 110 kmป้ องกันช้างป่ า
7.การบริ หารจัดการนําในอ่างสียดั และแควระบม
8.การท่องเทียวเชิงนิ เวศ
9.ปัญหาขยะ

10.การพัฒนาแรงงานภาคอุตสาหกรรม
หมายเหตุ ข้อ 7-10 เป็ นโครงการภาครวมทีทุกจังหวัดนําเสนอและถูกบรรจุไว้ให้แต่ละหน่วยงาน รับผิดชอบนําเสนอในภาครวม
ข้อ 1-6 อยูใ่ นแผนดําเนินการระหว่างปี 62- 2563 ของแผนพัฒนา EEC.
มกราคม
เวลา . น. นายจิตรกร เผด็จศึก รองประธาน ร่ วมประชุมคณะกรรมการประสานและ
ขับเคลือนนโยบายสานพลังประชารัฐ ประจําจังหวัดฉะเชิงเทรา ครังที /
ณ ห้องประชุมสุ นทรพิพิธ ศาลากลาง
จังหวัดฉะเชิงเทรา
มกราคม
เวลา . - . น.นายชาลี เจริ ญสุ ข กรรมการกิตติมศักดิ ร่ วมพิธีเปิ ดอบรมแนวทางการ
ดําเนินงานงานพัฒนาฝี มือแรงงานในองค์กรให้เกิดประสิทธิภาพ ภายใต้กิจกรรมหลัก เสริ มสร้างองค์ความรู้และพัฒนาทักษะฝี มือ
แรงงานภาคอุตสาหกรรม โครงการ พัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมด้วยการสร้างเสริ มความรู้ นวัตกรรมเทคโนโลยีการ ผลิต ตาม
แผนปฏิบตั ิราชการประจําปี งบประมาณ พ.ศ. กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนกลาง ณ ห้องบุษราคัม ชัน โรงแรมแกรนด์ รอยัล
พลาซ่า อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา
มกราคม
เวลา . น. นายชาลี เจริ ญสุข กรรมการกิตติมศักดิ ร่ วมประชุมคณะกรรมการกําหนดราคา
ทรัพย์จงั หวัดฉะเชิงเทรา ครังที / ณ สํานักงานบังคับคดีจงั หวัดฉะเชิงเทรา
มกราคม
เวลา . น.นายมนัส ตันงาม รองประธาน ร่ วมประชุมคณะอนุ กรรมการประชาสัมพันธ์แห่ งชาติ
ระดับจังหวัด จังหวัดฉะเชิงเทรา ครังที / ณ ห้องประชุมสํานักสวัสดิการและคุม้ ครองแรงงาน ศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา
สรุ ปการประชุ มโดยการพิจารณาคัดเลือกแผนโครงการของแต่หน่ วยงานของรัฐ มาทําแผนประชาสัมพันธ์ให้สอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์ ชาติ ยุทธศาสตร์ ภาค และจังหวัดฉะเชิงเทรา เลือกมา 3โครงการ เพือประชาสัมพันธ์ในปี งบประมาณ
2561 คือ 1.โครงการพัฒนาการเลียงสัตว์นาํ ในพืนที เหมาะสม 2.ถนนต้นแบบแห่ งความปลอดภัย 3.โครงการส่ งเสริ ม
ปลูกไม้เศรษฐกิจในเขตปฏิรูปทีดินเพือการอนุรักษ์และฟื นฟูสภาพแวดล้อม
มกราคม
เวลา . น. นายจอมพงษ์ ชูทบั ทิม เลขาธิการ ร่ วมประชุมการจัดทํางบประมาณรายจ่าย
เพิ มเติม ประจําปี งบประมาณ
และแนวทางการปฏิบตั ิของกระทรวงทีเกียวข้องในการบริ หารเชิงพืนทีผ่านวีดีทศั น์
ทางไกล(Video Conferenee)กระทรวงมหาดไทย ณ ห้องประชุมมรุ พงษ์ศิริพฒั น์ ชัน ศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา
มกราคม
เวลา . น. นายสมควร ศรี ชยั รองประธาน ร่ วมประชุมคณะกรรมการพัฒนาสื อปลอดภัย
และสร้างสรรค์จงั หวัดฉะเชิงเทรา ครังที /
ณ ห้องประชุมสุนทรพิพิธ ศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา
26 มกราคม เวลา . น. นายจิตรกร เผด็ศึก รองประธาน ร่ วมพิธีเปิ ดงาน มหกรรมสิ นค้าเกษตรปลอดภัยกลุ่ม
จังหวัดภาคกลางตอนกลาง ภายใต้โครงการพัฒนาเกษตรและสถาบันเกษตรกรด้านธุ รกิ จเกษตร กิ จกรรมหลักเป็ นการ
ประชาสัมพันธ์ และส่ งเสริ มช่ องทางการตลาดสิ ค ้าเกตรปลอดภัย กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนกลาง ณ ศูนย์อยุธยาซิ ตี การ์ ด จ.
พระนครศรี อยุธยา
มกราคม
เวลา . น.นายจิตรกร เผด็จศึก รองประธาน ร่ วมเป็ นเกียรติในพิธีเปิ ดงาน มหกรรม
สิ น ค้า เกษตรปลอดภัย กลุ่ ม จัง หวัด ภาคกลางตอนกลาง ณ ศู น ย์ก ารค้า อยุ ธ ยาซิ ตี พาร์ ค อ.พระนครศรี อยุธ ยา
จ.พระนครศรี อยุธยา

มกราคม
เวลา . น. นายณัฏฐ์ กิตติกูล กรรมการ ร่ วมประชุมคณะกรรมการพิจารณาเงือนไขใน
ใบอนุ ญาตประกอบการขนส่ งไม่ประจําทาง ประจําจังหวัดฉะเชิ งเทรา ครั งที / ณ ห้องประชุมนาม ตัณ ฑิ กุล
สํานักงานขนส่งจังหวัดฉะเชิงเทรา
มกราคม
เวลา . - . น. ณ นายณรงค์ศกั ดิ แก้วเมืองเพชร ปฏิคม ร่ วมประชุมรับฟังความคิดเห็น
ครังที (ปฐมนิเทศโครงการศึกษาความเหมาะสมถนนสายแยกทล. -มล. จังหวัดปทุมธานี ) ห้องประชุมโชคอนันต์
ชัน อาคารเรี ยนรวมและอํานวยการมหาวิทยาลัยราชภัฎราช นคริ นทร์ อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา
มกราคม
เวลา . น. นายวัฒนา รัตนวงศ์ ประธาน ร่ วมประชุมหัวหน้าส่ วนราชการ ประจําเดือน
มกราคม ณ ห้องประชุมมรุ พงษ์ศิริพฒั น์ ชัน ศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา
มกราคม
เวลา . น. นายณรงค์ศกั ดิ แก้วเมืองเพชร ปฏิคม ร่ วมประชุมคณะกรรมการรักษาความ
มันคงและความสงบเรี ยบร้อยจังหวัดฉะเชิงเทรา ครังที /
ณ ห้องประชุมมรุ พงษ์ศิริพฒั น์ ชัน ศาลากลางจังหวัด
ฉะเชิงเทรา
มกราคม
เวลา . น. นายณรงค์ศกั ดิ แก้ว เมืองเพชร ปฏิค ม ร่ ว มประชุ ม คณะกรรมการศูน ย์
อํานวยการป้ องกันปราบปรามยาเสพติดจังหวัดฉะเชิงเทรา ครังที /
ณ ห้องประชุมมรุ พงษ์ศิริพฒั น์ ชัน ศาลา
กลางจังหวัดฉะเชิงเทรา
มกราคม
เวลา . น.นายชาลี เจริ ญสุ ข กรรมการกิตติมศักดิ ร่ วมเป็ นเกียรติในพิธีบนั ทึกข้อตกลง
ความร่ วมมือระหว่างจังหวัดฉะเชิงเทรา กับสํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)
(สทอภ.) ในโครงการสัมมนาพัฒนา ผูน้ าํ ท้องที ปราชญ์ชาวบ้าน ( บวร . ) ขับเคลือนการพัฒนาเชิ งพืนทีอย่างยังยืน
แบบองค์รวม ในจังหวัดระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก ( EEC) (รุ่ นที จังหวัดฉะเชิงเทรา) ณ ธาราบางคล้า ต.หัวไทร
อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา
กุมภาพันธ์
เวลา . น. นายจิตรกร เผด็จศึก รองประธานร่ วมประชุมคณะทํางานทีเกียวข้องกับการ
บังคับใช้กฎหมายภายในตามโครงการรถบรรทุกนําหนักเกิน ในพืนทีจังหวัดฉะเชิงเทรา
กุมภาพันธ์
เวลา . น. นายจิตรกร เผด็จศึก รองประธาน ร่ วมประชุมหารื อแนวทางการดําเนิ นการ
ฝึ กอบรมเชิงปฏิบตั ิการกิจกรรมเตรี ยมความพร้อมผูป้ ระกอบการเพือก้าวหน้าสู่ยคุ Industry 4.0 ณ ห้องประชุมสํานักงาน
อุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา
4 กุมภาพันธ์
เวลา . น. นายชาลี เจริ ญสุ ข กรรมการกิตติมศักดิ ประชุมขับเคลือนยุทธศาสตร์ ผลไม้
ภาคตะวันออก ร่ วมกับรัฐมนตรี กรกระทรวงพาณิ ชย์ ณ ห้องประชุมมหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาลัยเขตจันทบุรี ณ จังหวัด
จันทบุรี
5 กุมภาพันธ์
เวลา . น. นางวรนิ ต กตญาณ รองประธาน ร่ วมพิจารณาคัดเลือกผลงานการประกวด
คลิปวีดีโอเพือประชาสัมพันธ์ ตลาดต้องชม ภายใต้ โครงการส่ งเสริ มการตลาดกลาง ตลาดชุมชนประชารัฐเพือพัฒนา
เศรษฐกิจภูมิภาค ระดับจังหวัด (รอบคัดเลือก) ณ ห้องประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฎราชนคริ นทร์

5 กุมภาพันธ์
นายวัฒนา รัตนวงศ์ ประธาน ร่ วมประชุมหารื อหน่ วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ในพืนที
ภาคตะวันออก ร่ วมกับ นายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรี ว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ณ ห้องมณี ทิพย์ โรงแรมนิ ว แทร
เวิล ลอร์ด โฮเทล ณ จังหวัดจันทบุรี
6 กุมภาพันธ์
เวลา . - . น.นายอาทร ผดุงเจริ ญ นายจิตรกร เผด็จศึก รองประธาน นายณรงค์ศกั ดิ
แก้วเมืองเพชร ปฏิคม ร่ วมการวางแผนจัดทําผังเมืองชุมชนบ้านโพธิ และผังเมืองรวมชุมชนพนมสารคม-เกาะขนุ น
จังหวัดฉะเชิงเทรา ณ ห้องประชุมมรุ พงษ์ศิริพฒั น์ ชัน ศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา
- กุมภาพันธ์
เวลา . น. นายชาลี เจริ ญสุ ข กรรมการกิตติมศักดิ ร่ วมสัมมนาผูแ้ ทนเครื อข่าย ECO
Networke โครงการทวนสอบตามตัว ทดสอบตามตัว ชี วัด เพื อเที ย บระดับหรื อเลือนระดับ ( - ) การพัฒ นาเมือ ง
อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ตามตัวชีวัด มิติ ด้าน ตัวชีวัด จังหวัด ณ ห้องทับทิม โรงแรมแกรนด์ รอยัล พลาซ่า อ.เมือง
จ.ฉะเชิงเทรา
กุมภาพัน ธ์
เวลา . - . น. นายจอมพงษ์ ชูทับทิ ม เลขาธิ ก าร ร่ ว มประชุ มสัมมนาเรื องการ
ขับเคลือนนโยบายกระทรวงเกษตร และสหกรณ์ ในระดับพืนทีสู่การปฏิบตั ิ ครังที ภาคกลางและภาคตะนออก ณ
โรงแรมแอมบาสเดอร์ จ.ชลบุรี
กุมภาพันธ์
เวลา . น. นายอาทร ผดุงเจริ ญ รองประธาน นายชาลี เจริ ญสุ ข กรรมการกิตติมศักดิ
ร่ วมคณะกรรมการร่ วมภาครัฐและเอกชนเพือพัฒนาและแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจจังหวัดฉะเชิงเทรา (กรอ.จังหวัด) ครังที
/ ณ ห้องประชุมศูนย์ขอ้ มูลอาเซียน ชัน ศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา
กุมภาพันธ์
เวลา . น. นายจิตรกร เผด็จศึก รองประธาน ร่ วมประชุมผ่านวีดีทศั น์ทางไกล (Video
Conferenee) เพือชีแจงการดําเนิ น โครงการตลาดประชารัฐ ณ ห้องประชุมมรุ พงษ์ศิริพฒั น์ ชัน ศาลากลางจังหวัด
ฉะเชิงเทรา
กุมภาพันธ์
เวลา . น. นายจิตรกร เผด็จศึก รองประธาน ร่ วมประชุมการดําเนิ นการขอขึนทะเบียน
สิ งบ่ งชี ทางภู มิศาสตร์ ( GI) ของจังหวัด ฉะเชิ งเทรา ครั งที /
ณ ห้องประชุ มสุ น ทรพิพิธ ศาลากลางจังหวัด
ฉะเชิงเทรา
กุมภาพันธ์
เวลา . น. นายจิตรกร เผด็จศึก รองประธาน ร่ วมประชุมคณะอนุ กรรมการพัฒนาการ
เกษตรและสหกรณ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา ครังที /
ณ ห้องประชุม ศูนย์ขอ้ มูลอาเซียน ชัน ศาลาจังหวัดฉะเชิงเทรา
กุมภาพันธ์
เวลา . น. นายอาทร ผดุงเจริ ญ รองประธาน ร่ วมประชุมพิจารณาคัดหมู่บา้ นอัจฉริ ยะ
( Smart Village) ต้นแบบของจังหวัดฉะเชิงเทรา ณ ห้องประชุมสุนทรพิพิธ ศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา
กุมภาพันธ์
เวลา . - . น. นายจิตรกร เผด็จศึก รองประธาน นายสมัชย์ ยงศิริ ประธานนักธุรกิจ
รุ่ นใหม่ ร่ วมโครงการสานพลังประชารัฐสร้างฝ่ ายฝ่ ายมีชีวิต รักษ์ป่า ส่งเสริ มเศรษฐกิจฐานรากสู่ชุมชนเข้มแข็ง ณ ศูนย์
ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อน อันเนืองมาจากพระราชดําริ อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา
16 กุมภาพันธ์
เวลา . น. นายมนัส ตันงาม รองประธาน ร่ วมประชุมคณะกรรมการอํานวยการรักษา
ความมันคงภายในจังหวัดฉะเชิงเทรา พร้อมกําลังพลทีปฏิบัติ หน้าทีในกองอํานวยรั กษาความมันคงภายในจังหวัด
ฉะเชิงเทรา ณ ห้องประชุม มรุ พงษ์ศิริพฒั น์ (ชัน ) ศาลาจังหวัดฉะเชิงเทรา

กุมภาพันธ์
เวลา . - . น.นายอาทร ผดุงเจริ ญ นายจิตรกร เผด็จศึก รองประธาน ร่ วมประชุม
ติดตามความต้องการ แนวทางการดําเนิ นการ EEC และ Smart City ของจังหวัดฉะเชิงเทรา ณ ห้องประชุมสุ นทรพิพิธ
ศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา
กุมภาพันธ์
เวลา . น. นายชาลี เจริ ญสุ ข กรรมการกิตติมศักดิ ร่ วมประชุมคณะกรรมการพัฒนา
องค์การบริ หารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา และประชาคมระดับจังหวัด ณ ห้องประชุมบางแก้ว องค์การบริ หารส่ วนจังหวัด
ฉะเชิงเทรา ต.บางแก้ว อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา
กุมภาพันธ์
เวลา . - . น. นายชาลี เจริ ญสุ ข นายอุทยั ศรี สาลีรัตน์ กรรมการกิตติมศักดิ นาง
บุญมี ศรี สุข รองประธาน นายณรงค์ศกั ดิ แก้วเมืองเพชร ปฏิคม ร่ วมประชุมหารื อการสํารวจความต้องการแรงงานของ
สถานประกอบการ ปี
และการวางแผนการผลิตกําลังคน ณ ห้องประชุม ชัน อาคารราชนคริ นทร์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฎราชนคริ นทร์ จ.ฉะเชิงเทรา
กุมภาพันธ์
เวลา . น. นายจิตรกร เผด็จศึก รองประธาน ร่ วมประชุมคณะกรรมการประสานและ
ขับเคลือนนโยบายสานพลังประชารัฐประจําจังหวัดฉะเชิงเทรา (คสป.) ครังที /
ณ ห้องประชุมศูนย์ขอ้ มูลอาเซียน
ชัน ศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา
- กิจกรรมอืนๆ
สมาคมผูป้ กครองและครู เบญจมราชรังสฤษฎิ ขอรับการสนับสนุนการจัดงานและซือบัตรร่ วมงาน
พบปะสังสรรค์ วันรักเบญจมฯ ครังที /
ในวันเสาร์ ที มีนาคม
เวลา 18.00 น. ณ โรงเรี ยน เบญจมราช
รังสฤษฏิ อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา
สหพันธ์สมาคมสตรี นกั ธุรกิจ และวิชาชีพแห่งประเทศไทย ประชาสัมพันธ์ โครงการคัดเลือกนัก
ธุรกิจสตรี ตวั อย่าง และนักวิชาชีพสตรี ตวั อย่าง ประจําปี
และรางวัลสตรี ผนู้ าํ ธุรกิจอนุ รักษ์โลกตัวอย่าง ปี
กรรมการและสมาชิกท่านใดสนใจ ขอแบบฟอร์มใบสมัคร เพือส่ งประวัติและผลงาน ตามคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ขอ
แต่ละโครงการทีท่านสนใจ ภายในวันที มีนาคม
เพือเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกต่อไป
มติทีประชุ ม

รับทราบ

วาระที เรืองรับรองรายงานการประชุ มคณะกรรมการหอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา ครังที /
มติทีประชุ ม รับรอง
วาระที เรืองสืบเนืองจากการประชุ มครังทีแล้ว
. การจัดงานหอการค้าเกษตรและอุตสาหกรรมแฟร์
นางบุญมี ศรี สุข (รองประธาน) กล่าวว่าเรื องการจัดงานหอการค้าเกษตรแฟร์ หรื อหอการค้าแฟร์
ต่อไปทางหอการค้าจะมาคาดหวังการจัดงานหารายได้จากหอการค้าแฟร์ คงเป็ นเรื องยากแล้ว เพราะไม่เหมือนสมัยก่อน
ทีไม่เคยมีใครจัดงาน แต่ปัจจุบนั นีโครงการประชารัฐเกิดขึนมาทุกจังหวัดและทุกภาคส่วน พาณิ ชย์ อุตสาหกรรม พัฒนา

ชุมชน วัฒนธรรม และท้องถิ น องค์กรนีต้องมีหน้าที จัดตลาดประชารัฐเพือให้ผปู้ ระกอบการท้องถิ นมีพืนทีขายของ
ตลาดประชารัฐทีดิฉนั ดูแลอยู่ ชือตลาดประชารัฐคนไทยยิ มได้ ของพัฒนาชุมชน บริ หารจัดการโดยผูป้ ระกอบการ จัด
หน้าศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทราทุกต้นเดือน วันจันทร์ อังคาร พุธ วัน ค่าบูธ บาท หอการค้าจัดงาน ค่าบูธ ,
บาท วัน และช่วงเดือนกุมภาพันธ์ ทีเราเคยกําหนดจะจัดงาน หอการค้าเกษตรแฟร์ ก็คงจัดไม่ได้แล้ว เพราะมีงานเยอะ
มาก งานวันมะม่วงอําเภอพนมสารคาม วันที - กุมภาพันธ์
งานวันมะม่วงแฟชันไอแลนด์ วันที กุมภาพันธ์ มีนาคม
งานขนมหวานอาหารอร่ อย วันที - มีนาคม
งานมะม่วงบางคล้า ปลายเดือนมีนาคม งานมะม่วง
แปดริ ว มีนาคม- เมษายน
งานหอการพืนเมืองของ ททท. วันที - พฤษภาคม
มีงานติดต่อกันทุกเดือน
ดิฉนั คิดว่าหอการค้าเกษตรแฟร์ คงจัดไม่ได้แล้ว คงต้องไปจัดงานหอการค้าแฟร์ เดือนพฤศจิกายน เลย ส่ วนเรื องสถานที ยังไม่
มี อยากฝากคุณจิตรกร เผด็จศึก เรื องสถานทีสนามยิงปื น ตอนนี ได้ประสานงานไปถึงไหนแล้ว ช่วยแจ้งให้สมาชิกทราบด้วย
แล้วจะเสร็ จทันเดือนพฤศจิกายน
ทีหอการค้าจะจัดงานหอการค้าแฟร์หรื อเปล่า
มติทีประชุ ม รับทราบ และเห็นควรจัดงานหอการค้าเกษตรแฟร์ และหอการค้าแฟร์ พร้อมกัน ในช่วงต้น
เดือนพฤศจิกายน
3.2 สรุ ปการจัดงานแสดงความยินดี และงานส่ งท้ ายปี เก่าต้อนรับปี ใหม่ 2561
นางบุญมี ศรี สุข (รองประธาน) กล่าวว่า จัดงานแสดงความยินดี และงานส่งท้ายปี เก่าต้อนรับปี ใหม่ 2651ได้มี
การประชุมและขอมติทีประชุมแล้ว ว่าปี นีเราจะจัดงานทีโรงแรมให้ยงใหญ่
ิ
วัตถุประสงค์การจัดงานคือให้บุคลทัวไป ได้
รับรู้ผลงานของหอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทราทีผ่านมา หอการค้ามีหน้าทีทําอะไร มีผลงานอะไรบ้าง ได้รับรางวัลอะไรมาบ้าง ดังทีท่าน
ประธานกล่าวข้างต้นและในการจัดงานครังนีจะมีการรณรงค์เพิ มสมาชิกใหม่ของหอการค้าโดยการให้กรรมการหรื อสมาชิกหอการค้า
ทีมาร่ วมงาน ท่าน ลงทะเบียนเข้างาน , บาท พาคนทีเป็ นเป้ าหมายจะสมัครสมาชิกหอการค้ามาได้ ท่าน โดย ท่านทีพามา ไม่
ต้องลงทะเบียนเข้างาน แต่ตอ้ งเสียค่าสมัครแรกเข้าสมาชิกหอการค้า , บาท และจะได้ค่าบํารุ งจากสมาชิกใหม่ปี ละ ,
บาททุกปี กรรมการบริ หารงานหอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา มีทงหมด
ั
คน คาดหวังไว้ ทีจะได้สมาชิกใหม่เพิ มขึน
คน แต่วนั งานได้สมาชิกใหม่ คน ถือว่าการจัดงานไม่ประสบความสําเร็ จ เพราะกรรมการบางคนไม่ให้ความร่ วมมือ
ไม่ได้แนะนํา และพาสมาชิกใหม่มาร่ วมงาน ตามมติทีประชุม การจะจัดกิจกรรมใดๆ กรรมการหอการค้าต้องให้ความ
ร่ ว มมือกัน ถึงจะนําพาองค์ก ร ให้ประสบความสําเร็ จ ได้ แต่ ก ารจัด งานครั งนี ก็ถือว่ าไม่ได้ข าดทุ น เพราะเราเก็ บ
ค่าลงทะเบียนเข้างานจากกรรมการและสมาชิก ทีมาร่ วมงาน ท่ านละ , บาท ได้ คน เป็ นเงิน , บาท ค่ า
สมัครแรกเข้าสมาชิกให้ คน เป็ นเงิน , บาท รวมรายรับ , บาท เพือเป็ นค่าใช้จ่ายในการจัดงาน
อยากจะเสนอว่า หอการค้ามีผลงานเยอะแยะมากมาย ประชุ มร่ วมกับจังหวัด ทุ ก วัน แต่ หอการค้าจังหวัด
ฉะเชิงเทรายังไม่มีแผนงานประจําปี ว่าภายใน ปี บริ หารงาน หอการค้าจะจัดกิจกรรมอะไรบ้าง เพือหารายได้ มาไว้ใช้
จ่ายในการบริ หารงานใน ปี เราเป็ นคณะกรรมการบริ หาร ต้องมาช่วยกันคิดได้แล้ว ว่าเราจะทําอะไรเพือองค์กรบ้าง ทุก
วันนีเงินบริ หารไม่พอใช้ ก็ยืมคุณวัฒนา รัตนวงศ์ ประธานหอการค้าฯ และอีกเรื อง อยากเสนอว่าจะทําอะไร เพือเป็ น
ประโยชน์สาํ หรับสมาชิกหอการค้าบ้าง เข้ามาเป็ นสมาชิกหอการค้า แล้วได้อะไร ต้องตอบโจทย์ตรงนีให้ได้ก่อน

ดิฉนั ได้ทราบข่าวมาจากลูกชาย ของดิฉันทีเป็ นคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพาว่า ทางหอการค้า
จังหวัดชลบุรี จะมีงาน มิติ ใหม่หอการค้าจังหวัด ชลบุ รี สู่ เวทีค วามร่ ว มมือทุก ภาคส่ ว นและ ผลงาน INNOVAION
ภายใต้การ MOU กับมหาวิทยาลัยบูรพา ในวันที มกราคม
เวลา . - . น. ณ ห้องประชุม CL ชัน
อาคารปฏิบตั ิการพืนฐานและศูนย์เครื องมือวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จึงอยากจะเชิญชวนให้
คณะกรรมการหอการค้าไปร่ วมงาน จะได้มีมุมมองใหม่ ๆ กลับมาพัฒนาองค์กรของเราบ้าง ดิฉันจะเชิญลูกชาย และ
เพือนของลูกชาย รองผูอ้ าํ นวยการฝ่ ายโปรแกรมสนับสนุ นการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัต กรรม (ITAP) ฝ่ ายพัฒนา
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม มาให้คาํ แนะนําและให้คาํ ปรึ กษา กับคณะกรรมการหอการค้า ฯ การทีจะทําโครงการต่างๆ วิจยั
ต่างๆ จะทําในนามส่ วนตัว หรื อในนามองค์ก รก็ได้ ไม่ ต ้องเสี ยค่ าใช้จ่าย ถ้าทําวิจ ัยผ่านแล้ว ถ้าเรารอได้อาจจะมี
งบประมาณมาสนับสนุน หรื อถ้าไม่รองบประมาณ ปรึ กษาเรื องค่าใช้จ่ายได้ อีกเรื องทีอยากจะแจ้งให้ทราบได้ไปประชุม
ร่ วมกับอุตสาหกรรมจังหวัด สรุ ปว่าการเชือมโยงธุรกิจรายใหญ่เพือเชือมโยงวิสาหกิจชุมชนการทํา CSR ของบริ ษทั ให้
บริ ษทั ในภาคอุตสาหกรรม ประมาณ บริ ษทั มาช่วยกลุ่มวิสาหกิจชุมชนว่าต้องการเครื องมือ เครื องจักรอะไร ช่วย
สนับสนุนส่งเสริ มวิสาหกิจชุมชน SME เพือรองรับ การท่องเทียวชุมชน หมู่บา้ น CID เป็ นหมู่บา้ นท่องเทียว ดิฉันได้
เสนอในส่วนของอําเภอบางคล้า ไปสวนมะม่วงคุณมานพ สวนมะพร้าวคุณแดง หมู่บา้ นนําตาลสด มะม่วงกวนเนรัญชรา
นัทพรมะพร้าวแก้ว หมีกรอบ ขนมเปี ยะ ในโครงการทีจะได้พฒั นาเป็ นแหล่งท่องเทียวชุมชน ได้รับการสนับสนุ นจาก
อุตสาหกรรมจังหวัด และการปั นนักธุร กิจอุตสาหกรรมแปรรู ป กลุ่มเกษตรกร แปรรู ป SME เกษตร จะมีอาจารย์ที
ปรึ กษาลงมาให้คาํ แนะนํา ให้ความช่วยเหลือพัฒนา ให้ เราแปรรู ป ให้เราได้งบจากอุตสาหกรรม ให้เราได้เป็ นแหล่ง
ท่องเที ยว ทีจริ งแล้ว หอการค้าจังหวัด ฉะเชิงเทรา มีทีปรึ ก ษาเช่น พาณิ ชย์จงั หวัด อุตสาหกรรมจังหวัด พัฒนาชุ มชน
ท่องเทียว หอการค้าได้เคยเข้าไปปรึ กษาหรื อพูดคุยกับหน่วยงานเหล่านี บ้างหรื อเปล่า ว่าแต่ละหน่ วยงานทีเกียวข้องกับ
หอการค้า มีโครงการ งบประมาณอะไรบ้างที จะเป็ นประโยชน์กบั สมาชิกหอการค้าได้บา้ ง ดิฉันไปไม่ได้ไปในนาม
องค์กร เชิญในนามส่วนตัว เพราะดิฉนั ไปร่ วมประชุม ดิฉนั สามารถออกความคิดเห็น หรื อเสนอแนะสิ งทีเป็ นประโยชน์
กับชุมชน หรื อหรื อผูป้ ระกอบการ สามารถมาประสานงานต่อได้ ดิฉนั ทํางานเพือชุมชน เพือส่วนรวม ทําให้ภาคราชการ
มองเห็น และให้ความสําคัญ และอย่างจะพัฒนาชุน หรื อท้องถิ นให้เข้มแข็ง อยากจะขอความคิ ดเห็นในที ประชุมว่า
หอการค้าควรจะจัด งานหอการค้าแฟร์ แค่ ปีละ ครั งพอ ประมาณ ก่อนงานนมัสการหลวงพ่อโสธรช่ ว งต้น เดื อน
พฤศจิกายน
งานหอการค้าเกษตรแฟร์ ไม่ตอ้ งจัดแล้ว สถานทีก็ไม่มี และ ตลาดนัดมีเกือบทุกวัน
ดร.บุญทอง เตียรประเสริ ฐ (ประธานกรรมการทีปรึ กษา) กล่าวว่า การจัดกิจกรรมแต่ละครังทีให้มีรายได้เข้า
หอการค้า เงินสนับสนุนก็มาจากคณะกรรมการหอการค้าทังนัน ปี ๆ หนึงก็สนับสนุนกิจกรรมหอการค้าเป็ นหมืนๆบาท
ต่อคน และดูจากรายรับรายจ่ายของการจัดกิจกรรม เงินทีเหลือ ก็มาจากเงินสนับสนุ นจากคณะกรรมการทังนัน ถ้าเรา
บริ หารงานแบบนี คงจะไม่ดีแน่ เพราะสิ นปี งบดุลออกมา ติดลบตลอด อยากจะให้หาโครงการใหม่ทาํ บ้างทีไม่รบกวน
สมาชิก และเหลือเงินเยอะ ให้คณะกรรมการ ช่วยกันคิดและเสนอมา
นายวัฒนา รัตนวงศ์ (ประธาน) กล่าวว่าจากการจัดงานหอการค้าแฟร์ อยากให้คงไว้ทุกปี ๆละครัง เพราะเป็ น
กิจกรรมของหอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทราไปแล้ว งานหอการค้าเกษตรแฟร์ ก็คงไม่ได้จดั แล้ว
มติทีประชุ ม รับทราบ

. การจัดทําเสือสัญลักษณ์ ของของหอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา
นายจอมพงษ์ ชูทบั ทิม (เลขาธิการ) กล่าวว่า การจัดทําเสือสัญลักษณ์หอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา ขณะนี ได้จดั ทําผ้า
พืนเมือง สีเขียวส้มฟ้ า ทีชุมชนบ้านอ่างเตย อําเภอท่าตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา และได้ทาํ การสั งทอผ้าแล้ว ประมาณเดือนมีนาคม
ถึงจะได้ผา้ ถ้าได้ผา้ มาแล้ว จะดําเนินการต่อโดยจะมีการออกแบบและติดต่อร้านตัดเสือผ้า ให้มาวัดตัวคณะกรรม หอการค้า และ
สังตัด ต่อไป
มติทีประชุ ม รับทราบ
. การจัดประชุ มใหญ่ สามัญสมาชิก ประจําปี
นายจอมพงษ์ ชูทบั ทิม (เลขาธิ การ) กล่าวว่า จากการประชุ มเตรี ยมงานได้มีข ้อสรุ ปดังนี กําหนดจัด ในวัน
พฤหัสบดีที มีนาคม

สถานที ให้ช่วยกันไปดูความเหมาะสมและนํามาเสนอ เช่นโรงแรม / ร้านอาหาร / สถานที

ราชการ เป็ นต้น หัวข้อการเสวนา โดยเรี ยนเชิญผูท้ รงคุณวุฒิจากภาคส่วนต่างๆ มาบรรยายพิเศษให้ความรู้กบั สมาชิก
นายวัฒนา รัตนวงศ์ (ประธาน) กล่าวว่าการจัดประชุมใหญ่สามัญสมาชิก ประจําปี

ในทีประชุมคราวที

แล้ว มีกรรมการเสนออยากให้เชิญ คุณชัชชาติ สิทธิพนั ธุ์ ประธานเจ้าหน้าทีบริ หารและกรรมการผูจ้ ดั การ บริ ษทั ควอลิตี
เฮ้าส์ จํากัด (มหาชน) มาบรรยายพิเศษ หัวข้อ “การปรับตัวของภาคธุรกิจการค้าต่อโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาค
ตะวันออก EEC” ต้องให้ทางสํานักงานหอการค้า ติดต่อประสานงานไป ว่าท่านว่างวันไหน แล้วค่อยกําหนดวันประชุม
ใหญ่ หรื อจะเชิญทาง สํานัก งานพัฒ นาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีแห่ งชาติ (สวทช.) เป็ นหน่ วยงานในกํากับของ
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มาบรรยายพิเศษให้ฟังจะได้หลากหลาย
มติทีประชุ ม

รับทราบ

วาระที เรืองเพือพิจารณา
. พิจารณาการสรุ ปผลการประชุ มในการประชุ มต่างๆ ทีมีตวั แทนของหอการค้าเข้ าร่ วม
นายจอมพงษ์ ชูทบั ทิม (เลขาธิการ) กล่าวว่าการเข้าร่ วมประชุมกับส่ วนราชการต่างๆ เวลาในทีประชุมมีการ
ขอรับการสนับสนุน หรื อบริ จาค ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็ นเงิน สิ งของหรื ออืนๆ คนทีเข้าประชุมแทนประธานหอการค้าฯ ไม่มี
สิ ทธิ ตัด สิ น ใจเอง ขอให้มาปรึ ก ษาในทีประชุมกลุ่มย่อยคณะกรรมการหอการค้าฯ ก่อนว่าในทีประชุม เห็น ชอบให้
สนับสนุนหรื อไม่สนับสนุน เป็ นจํานวนเงินเท่าไหร่ ต้องผ่านมติทีประชุมหอการค้าก่อน แล้วค่อยแจ้งกับทางหน่ วยงาน
นันๆ ภายหลัง และการไปร่ วมประชุมแต่ละครัง ให้คนทีไปประชุม ช่วยสรุ ปสาระสําคัญ หรื อมติทีประชุ ม ของการ
ประชุมนันๆ มาแจ้งทางกลุ่มไลน์หอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา ให้กรรมการและสมาชิกหอการค้าฯ ทราบด้วย จะได้เป็ น
ประโยชน์กบั คณะกรรมการและสมาชิก เรื องการประชุมต่างๆร่ วมกับทางจังหวัด
นายชาลี เจริ ญสุข (กรรมการกิตติมศักดิ) กล่าวว่า ในการประชุมต่างๆ ร่ วมกับจังหวัด วันๆ ประชุมหลายเรื อง
บางเรื องใช้เวลา หลายชัวโมงการทีจะมาสรุ ปรายงานการประชุมต่างๆ ถือว่าเป็ นเรื องยากมาก แค่ในการประชุมแต่ละ
ครัง สรุ ป ย่อๆ ว่ามติทีประชุมให้ดาํ เนินการเรื องนีอย่างไร ได้งบประมาณจากไหน จะทําโครงการอะไรบ้าง เอาเฉพาะ

เรื องที สําคัญ เป็ นประโยชน์ และเกี ยวข้องกับทางหอการค้าพอ เรื องแจ้งเพือทราบของหอการค้าเยอะมาก เพราะ
หอการค้าประชุมร่ วมกับจังหวัดทุกวัน และเรื องการทีจังหวัดขอรับบริ จาค หรื อสนับสนุ นเป็ นเงิน เคยมีมติทีประชุมไป
แล้ว ว่าประธานหอการค้าอนุมตั ิได้ ไม่เกิน , บาท มากกว่านัน ต้องมาเข้าทีประชุมกลุ่มย่อย และผ่านมติทีประชุม
หอการค้าก่อน
นายกําพล เลิศเกียรติดาํ รง (รองประธาน) กล่าวว่า เห็นด้วยว่า การประชุมในแต่ละเรื อง ต้องให้ฝ่ายนันๆ เข้า
ประชุมทุกครัง เวลาไปร่ วมประชุม จะได้ต่อเนือง แต่ถา้ ติดธุระ มีคนอืนไปแทน แต่ก็ตอ้ งพอรู้เรื องและสานต่อเรื องเดิม
ได้ ควรจะมี การสรุ ปการประชุมแต่ละครังไว้ อย่างต่อเนื องว่าครังนี มติทีประชุมว่าอย่างไร แล้วตังแฟ้ มแต่ละเรื องไว้
เวลาตามเรื องตามงานจะได้มีเอกสารไว้ดู
มติทีประชุ ม รับทราบ
4.2 โครงการ “บริจาคโลหิต 60 พรรษา หอการค้าร่ วมใจ ถวายเป็ นพระราชกุศล”
ร่ วมกับ บริษัท เรืองวาแสตนดาร์ ดอินดัสตรี จํากัด
นายจอมพงษ์ ชูทบั ทิม (เลขาธิการ) กล่าวว่า หอการค้าไทย ขอความร่ วมมือหอการค้าจังหวัด จัดโครงการ “บริ จาคโลหิ ต
60 พรรษา หอการค้าร่ วมใจ ถวายเป็ นพระราชกุศล” สมเด็จพระเทพรัตนราชสุ ดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทีผ่านมา หอการค้าจังหวัด
ฉะเชิงเทราจัดกิจกรรมรับ บริ จาคโลหิ ต เป็ นประจําทุกปี ปี ละ ครัง ในเดือนกุมภาพันธ์ และเดือนกรกฎาคม เดือนกรกฎาคม จะ
ร่ วมกับกาชาดจังหวัดฉะเชิงเทรา เดือนกุมภาพันธ์ จะ ร่ วมกับบริ ษทั เรื องวาแสตนดาร์ ดอินดัสตรี จํากัด ในปี นี กําหนดจัดกิจกรรม
ในวันพฤหัสที กุมภาพันธ์
เวลา . น. ณ ห้องประชุ มใหญ่ บริ ษ ัท เรื องวาแสตนดาร์ ด อินดัสตรี จํากัด จึ งขอเชิ ญ
คณะกรรมการและสมาชิกหอการค้าร่ วมบริ จาคโลหิ ตตามวันเวลา และสถานทีข้างต้น
นายอาทร ช่วยณรงค์ (รองประธาน) กล่าวว่ากาชาดจังหวัดฉะเชิงเทรา ฝากเชิญชวนให้ประชนชาชนทัวไป ร่ วม
บริ จาคโลหิต ทีผ่านมา ปี
มียอดบริ จาคลดลงจาก ปี
ประมาณ , คน ได้โลหิตลดน้อยลง ประมาณ ,
ยูนิต ทีต้องไปแจกจ่ายตามโรงพยาบาลอําเภอต่างๆ ในจังหวัดฉะเชิงเทรา จึงขอประชาสัมพันธ์ กรรมการและสมาชิก
หอการค้าและบุ คคลทัวไป ให้ร่วมบริ จาคโลหิ ตเพิ มขึน ทีผ่านมากาชาดจังหวัดฉะเชิงเทรา ร่ วมกับโรงพยาบาลพุทธ
โสธร รับบริ จาคโลหิตทุกวันพุธที และพุธที ของเดือน เวลา . - . น ณ ทีว่าการอําเภอเมืองจังหวัดฉะเชิงเทรา
มติทีประชุ ม รับทราบ
วาระที เรืองข้ อเสนอ ประเด็นปัญหาต่างๆ เข้ าสู่ กรอ.จ.ฉช/หอการค้ากลุ่มเบญจบูรพาสุ วรรณภูมิ
- การเรียกเก็บค่าบริการของบริษัท โทรศัพท์ ทีไม่เป็ นธรรมต่อลูกค้า
นายชัยรัตน์ โสธรนพบุตร (รองประธาน) กล่าวว่าการเรี ยกเก็บค่าบริ การของบริ ษทั โทรศัพท์ ทีไม่เป็ นธรรมต่อลูกค้า
การเก็บเงินค่า SME โทรศัพท์ ทีเราไม่ได้สมัคร และมาเรี ยกเก็บค่าบริ การรายเดือน เป็ นการโหลดคลิปต่างๆ เข้ามาทาง SME เราต้อง
จ่ายเงินเพิ มอีกเดือนละ หลายร้อยบาท อยากเสนอให้ทางหอการค้าทําหนังสือถึงหน่วยงานทีเกียวข้องให้เข้ามาจีแจงให้ทางคณะกรร
มการทราบ จะได้ไม่ตอ้ งเสียผลประโยชน์
มติทีประชุ ม
รับทราบ

วาระที 6 เรืองระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก ( EEC)
นายจอมพงษ์ ชูทบั ทิม (เลขาธิการ) กล่าวว่า กําหนดการประชุมคณะรัฐมนตรี อย่างเป็ นทางการนอกสถานทีและลงพืนที
ตรวจราชการของนายกรัฐมนตรี และประชุมร่ วมการพัฒนาเศรษฐกิจพืนทีภาคตะวันออก ในระหว่างวันจันทร์ ที และอังคารที
กุมภาพันธ์

โดยมีกาํ หนดการคร่ าวๆ ดังนี วันจันทร์ ที กุมภาพันธ์

–ช่วงเช้าตรวจราชการในพืนทีจังหวัดตราด -ช่วง

บ่ายประชุมยุทธศาสตร์ภาคตะวันออกร่ วมกับภาคเอกชน ผูว้ ่าราชการ จังหวัด และผูบ้ ริ หารท้องถิ น ณ จังหวัดจันทบุรี (สถานที
ยังไม่กาํ หนดชัดเจน) วันอังคารที กุมภาพันธ์

-ช่วงเช้า ประชุม ครม. (จันทบุรี) -ช่วงบ่าย นายกรัฐมนตรี ตรวจราชการ

พืนทีจันทบุรี ส่วนรัฐมนตรี กระจายตรวจพืนทีจังหวัด ในกลุ่มล่วงหน้าก่อน ครม.สัญจร ซึงทางสภาพัฒน์ฯ เป็ นผูก้ าํ หนด ทังนี
จะมีการประชุมติดตาม โครงการ/ข้อเสนอ สู่การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคตะวันออก ต่างๆ กําหนดปฏิทินคือ
.วันศุกร์ที มกราคม

เวลา . – . น ประชุมที อบจ.ชลบุรี

โดยมี นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ รองปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็ นเจ้าภาพ (มหาดไทยเป็ นเจ้าภาพ)
.วันอังคารที

มกราคม

ประชุมที โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชัน กทม.โดยมี

รัฐมนตรี ว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็ นประธานทีประชุม (มหาดไทยเป็ นเจ้าภาพ)
.วันพุธที

มกราคม

ประชุมที กทม.(ยังไม่ระบุสถานที) (สภาพัฒน์ฯ เป็ นเจ้าภาพ)

ในส่วนของหอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา ได้มีการประชุมระดมความคิดเห็นเพือเสนอโครงการ โดยสรุ ป ประกอบด้วย
ประเด็นหัวข้ อ พัฒนาพืนทีระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ให้ เป็ นเขตเศรษฐกิจทีดีและ
ทันสมัยทีสุ ดในภูมภิ าคอาเซียน
1.1

เร่ งรัดโครงการก่อสร้างทางแนวใหม่ สาย ทางเลียงเมืองฉะเชิงเทรา

1.2

เร่ งรัดโครงการด้านคมนาคมเพือรองรับการพัฒนาพืนทีระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC)

ประเด็นหัวข้ อ พัฒนาภาคตะวันออกให้ เป็ นแหล่งผลิตอาหารทีมีคุณภาพและได้ มาตรฐานสากล
2.1โครงการจัดสร้างศูนย์รวมและกระจายสินค้าให้เป็ นแหล่งผลิตอาหารทีมีคุณภาพ
และได้มาตรฐานสากล
ประเด็นหัวข้ อ ปรับปรุ งมาตรฐานสินค้าและธุรกิจบริการด้ านการท่ องเทียว
3.1 โครงการใช้พืนทีของรัฐให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการพัฒนาด้านธุรกิจบริ การและการท่องเทียว
ประเด็นหัวข้ อ พัฒนาพืนทีเศรษฐกิจชายแดนให้ เป็ นประตูเศรษฐกิจเชือมโยงกับประเทศเพือนบ้ าน
และเจริญเติบโตอย่างยังยืน
1.1 โครงการรถไฟรางคู่เชือมโยงสู่ประเทศเพือนบ้าน
ประเด็นหัวข้ อ เร่ งแก้ไขปัญหาทรัพยากรธรรมชาติทีมีความวิกฤติและจัดระบบการบริหารจัดการมลพิษ
ให้ มปี ระสิทธิภาพเพิมขึน

1.1 โครงการขุดลอก ปากแม่นาํ บางปะกง เพือการระบายนําทีมีประสิทธิภาพ
1.2 โครงการศึกษาการเปิ ด-ปิ ดเขือนทดนําบางปะกง เพือประโยชน์สูงสุดในการบริ หารทรัพยากรนํา
1.3 โครงการสูบนําคืนถิ น
1.4 โครงการสร้างโรงไฟฟ้ ากําจัดขยะเพือลดปริ มาณขยะ
มติทีประชุ ม

รับทราบ

วาระที เรืองยุทธศาสตร์ จงั หวัด/หอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา
ไม่มเี รืองเสนอ
มติทีประชุ ม รับทราบ
วาระที เรืองนําเสนอนักธุรกิจรุ่นใหม่ YEC
นายชาลี เจริ ญสุข (กรรมการกิตติมศักดิ) กล่าวว่า ขอประชาสัมพันธ์ เชิญชวนทุกท่านซือบัตรคอนเสิร์ตการ
กุศล พบความสนุกไร้ขีดจํากัด กับ YEC Charity Concert โดยศิลปิ น "ออฟ ปองศักดิ" นักร้องมากความสามารถ ทีขึน
เวทีคอนเสิร์ตสดได้มนั ทีสุด วัตถุประสงค์การจัดงาน รายได้หลังหักค่าใช้จ่าย เพือสนับสนุนโครงการฝายมีชีวิต ใน
พืนทีจังหวัดฉะเชิงเทรา ในวันพฤหัสที 22 กุมภาพันธ์ 2561 ณ โรงเบียร์แป
แปดริ ว ตังแต่เวลาสามทุ่มเป็ นต้นไป โต๊ะ VIP ราคา , บาท นังได้ คน โต๊ะ Good View ราคา , บาท นังได้
คน โต๊ะ ราคา , บาท นังได้ คน กรรมการท่านใดสนใจสามารถจองโต๊ะและเลือกผังโต๊ะได้เลย
มติทีประชุ ม รับทราบ
วาระที สรุ ปรายรับรายจ่าย เดือนกรกฎาคม –ธันวาคม
มติทีประชุ ม รับรอง
วาระที 10 เรืองอืนๆ
นายสมนึก ทักษิณา (ประธานกิตติมศักดิ) กล่าวว่า ปัจจุบนั นีในกลุ่มไลน์หอการค้า มีหลากหลายมาก และการ
ส่ งรู ปส่ งสวัสดีตอนเช้า เยอะมาก บางทีอยากจะดูอะไรที เป็ นสาระสําคัญหาไม่เจอ อยากเสนอให้ต ังไลน์ใหม่เฉพาะ
คณะทํางานของหอการค้าฯ
นายอาทร ช่วยณรงค์ (รองประธาน) กล่าวว่าไลน์ คณะทํางานของหอการค้าฯ มีอยูแ่ ล้ว ชือยุทธศาสตร์หอการค้า
อยากเสนอว่า ต่อไปให้มีแอดมิน คนดูแลไลน์ จะเชิญคนเข้า หรื อเอาคนออก ให้เป็ นหน้าทีของเลขาธิการหอการค้า การ
ตังกฎระเบียบของไลน์กลุ่มออกมาให้ทุกคนรับทราบ และขอให้ทุกคนปฏิบตั ิตาม กฎระเบียบ
นายชัยรัตน์ โสธรนพบุตร (รองประธาน) กล่าวว่า อยากฝากเรื อง การไปขึนทะเบียนแรงงานต่างด้าว อยากให้มี
การนัดหมายล่วงหน้า เช่น กําหนดช่วงเวลาให้นายจ้างไปรับบัตรคิวมาก่อน ว่าคิวทีเท่าไหร่ กีโมงถึงกีโมง แล้วค่อยพา
คนงานไป เช่น ชัวโมง ทําได้ คน บัตรคิวที เวลา . - . น บัตรคิวที . - . น. ทีผ่านมาให้ไปนั งรอที
ละ - คน รอนานมาก อยากฝากในการประชุมหารื อระหว่างกระทรวงแรงงาน กับ กกร. เรื องความต้องการแรงงานรองรับ

การพัฒนาในพืนทีระเบี ยงเศรษฐกิ จพิเศษภาคตะวันออก (EEC ) ในวันอาทิตย์ที 21 มกราคม 2561 เวลา 09.00-12.00 น ณ ห้อง
ประชุมนครเนืองเขต โรงแรมชันธาราเวลเนส อ เมือง จ ฉะเชิงเทรา
มติทีประชุ ม รับทราบ
ปิ ดประชุ ม เวลา . น.

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

