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วนัพุธที  21กมุภาพนัธ์  2561 
ณ ห้องประชุมสํานักงานหอการค้าจงัหวดัฉะเชิงเทรา ต. หน้าเมือง อ. เมือง จ. ฉะเชิงเทรา   

 

ผู้เข้าประชุม 

 1.นายวฒันา รัตนวงศ ์       ประธาน 

 2.ดร.บุญทอง เตียรประเสริฐ       ประธานทีปรึกษา 

 3.นายสมพงษ ์ นาํศรีเจริญสุข       ทีปรึกษา 

 4.นายมนสั ตนังาม        รองประธาน 

 5.นายวสนัต ์ ศิรินภารัตน์       รองประธาน 

 6.นายอาทร ช่วยณรงค ์       รองประธาน 

 7.นายไชยา       สิทธิเจริญพร       รองประธาน 

 8.นางอาภรณ์ วชัระ        รองประธาน 

 9.นายจิตรกร เผด็จศึก        รองประธาน 

 10.นายอาทร ผดุงเจริญ       รองประธาน 

 11.นายจอมพงษ ์ชูทบัทิม        เลขาธิการ 

 12.นายเปรมสิทธิ  ศิรสิทธิวฒันา       เหรัญญิก 

 15.นายณรงคศ์กัดิ แกว้เมืองเพชร       ปฏิคม 

 16.นายชยัรัตน์      ตนัคงคารัตน ์       กรรมการ 

 19.นายพงษศ์กัดิ เสริมศกัดิศศิธร       กรรมการ 

 20.นายธานินท ์ เสริมศกัดิศศิธร       กรรมการ 
       

วาระที 1 เรืองแจ้งเพอืทราบ 

- กจิกรรมร่วมกบัหอการค้าอนืๆ 

หอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา และนกัธุรกิจรุ่นใหม่ ( YEC ) หอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา ร่วมกบับริษทัเรืองวา 

แสตนดาร์ดอินดสัตรี จาํกดั กาํหนดจดักิจกรรมรับบริจาคโลหิต ในโครงการบริจาคโลหิต 60 พรรษา หอการคา้ ร่วมใจ 

ถวายเป็นพระราชกุศล เพือเฉลิมพระเกียรติ 60 ปี สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในวนัพฤหัสที 22 

กุมภาพนัธ ์2561 เวลา 09.00-12.00 น. ณ หอ้งประชุมใหญ่ บริษทั เรืองวาแสตนดาร์ดอินดสัตรี จาํกดั ต.บางสมคัร อ.บาง

ปะกง จ.ฉะเชิงเทรา  

กลุ่มนกัธุรกิจรุ่นใหม่ (YEC) หอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา กาํหนดจดักิจกรรม คอนเสิร์ตการกุศล ออฟ ปอง 

ศกัดิ ในวนัที 22 กุมภาพนัธ์ 2561 เวลา 21.00 น. เป็นตน้ไป ณ โรงเบียร์  จงัหวดัฉะเชิงเทรา รายไดส่้วนหนึงหลงัหัก

ค่าใชจ่้าย จาํนาํไปสมทบทุน สร้างฝายมีชีวิต ในพืนที อ.ท่าตะเกียบ จ.ฉะเชิงเทรา      

 

 



หอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา โดยนายวฒันา รัตนวงศ ์ประธาน นายอาทร  ช่วยณรงค ์รองประธาน นายจอมพงษ ์

ชูทบัทิม เลขาธิการ ร่วมกิจกรรมสร้างฝ่ายมีชีวิต ณ บา้นนาอิสราม ต.ท่ากระดาน อ.สนามชยัเขต จ.ฉะเชิงเทรา 

24-26  นายสมชัญ์ยงศิริ ประธานนักธุรกิจรุ่นใหม่ (YEC) หอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทราร่วมอบรมประธานนัก

ธุรกิจรุ่นใหม่ (YEC) หอการคา้จงัหวดัทวัประเทศ ณ โรงแรมรามาการ์เดน้ท ์กรุงเทพฯ 

28 กุมภาพนัธ ์2561 เวลา 10.00-12.00 น.นายจอมพงษ ์ ชูทบัทิม เลขาธิการ นางสาวภาวริน นอ้ยใจบุญ กรรมการ  

ร่วมงานแถลงข่าวและพิธีลงนามความร่วมมือ โครงการป้ายของดีจังหวัด เพือเข้าสู่การชําระเงินผ่านระบบ

อิเลก็ทรอนิกส์ ระหว่างหอการคา้กบัธนาคารกสิกรไทย ณ หอการคา้ไทย อาคารบรรเจิด ชลวิจารณ์ 

8 มีนาคม 2561 เวลา 14.45-15.30 น.   นายวฒันา  รัตนวงศ ์ประธาน ร่วมบรรยายในงานสัมมนา การ

ปรับปรุงโครงสร้างด้านสาธารณูปโภคเพือรองรับ EEC   ณ ห้องเพทาย โรงแรมแกรนด์ พลาซ่า จังหวัด

ฉะเชิงเทรา 

9-11 มีนาคม 2561 เวลา 12.30 - 13.00 น.นายพรชยั  ธรรมจรูญ ผูจ้ดัการ นางนาํฝน ชะเอมทอง ร่วมการ

อบรมเจา้หนา้ทีหอการคา้จงัหวดัทวัประเทศ ประจาํปี 2561 ในวนัที 9-11 มีนาคม 2561 เวลา 12.30 - 13.00 น. ณ 

ไร่กุสุมารีสอร์ท อ.มวกเหลก็ จ.สระบุรี 

11 มีนาคม 2561 เวลา 20.00 น. หอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา ร่วมเป็นเจา้ภาพสวดอภิธรรมศพ บิดา นาย

ทรงยศ  ยงศิริ สมาชิกหอการคา้ฯ ณ วดับางพระ อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 

13 มีนาคม 2561 เวลา 07.30 - 10.00 น. นายวฒันา  รัตนวงศ ์ประธาน  ร่วมพิธีบุญครบรอบคลา้ยวนัก่อตงัหอการคา้

ไทย ปีที 85 ณ หอ้ง Activity Hall อาคารบรรเจิด ชลวิจารณ์ 

14 มีนาคม 2561 เวลา 10.00- 15.30 น. น. นายวฒันา  รัตนวงศ ์ประธาน  ร่วมประชุมคณะกรรมการภูมิภาค และ

ประชุมคณะกรรมการหอการคา้ไทย ครังที 11/2560 ณ หอ้งสมัมนา ชนั 2 อาคาร มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย  

17-18 มีนาคม 2561 นายวฒันา รัตนวงศ ์ประธานนายอาทร  ช่วยณรงค์ นายจิตรกร เผด็จศึก นางวรนิตกตญาณ รอง

ประธาน  นายสมชัญย์งศิริ ประธานนกัธุรกิจรุ่นใหม่ (YEC) ร่วมประชุมคณะกรรมการพฒันาเศรษฐกิจพืนทีภาคกลางและ

ภาคตะวนัออกหอการคา้ไทย ครังที 1/2561 ณ โรงแรม ณ เวลา อ.เมือง จ.ราชบุรี 

หอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา ร่วมกับศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม จังหวัด

ฉะเชิงเทรา คพอ.และสภาอุตสาหกรรมจงัหวดัฉะเชิงเทรา จดัอบรมการเตรียมความพร้อมผูป้ระกอบการเพือเขา้สู่

ยุค Industry 4.0 ภายใตโ้ครงการพฒันาศกัยภาพ ผูป้ระกอบการ SME เป็น Smart SMEs และ Global SMEs 

ระหว่างวนัที 19-20 มีนาคม 2561 ณ โรงแรมซนัธาราแอนดเ์วลเนส อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 

20 มีนาคม 2561 เวลา 11.00 – 13.00 น.นายวฒันา รัตนวงศ ์ประธาน ร่วมประชุมใหญ่สามญัสมาชิก

ประจาํหอการคา้ไทย ครังที 52 ณ หอ้งนภาลยับอลรูม โรงแรมดุสิตธานีกรุงเทพฯ 

21 มีนาคม 2561 เวลา 13.00-16.00 น. หอการคา้จังหวดัฉะเชิงเทรา จดัประชุมใหญ่สามญัสมาชิก

หอการคา้ฯ ประจาํปี 2560 และบรรยายพิเศษ หวัขอ้ “ทิศทางและการเปลียนแปลงโครงสร้างอสงัหาริมทรัพย ์เพือ



เตรียมรับกบัการพฒันาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวนัออกEEC และพระราชบญัญติัภาษีทีดินและสิงปลกูสร้าง

ทีมีผลต่อกระทบต่อภาคการคา้การลงทุน’’โดย คุณอิสระ บุญยงั นายกกิตติมศกัดิสมาคมธุรกิจบ้านจดัสรร ที

ปรึกษาคณะกรรมการพฒันาธุรกิจอสังหาริมทรัพย ์ของสภาหอการคา้แห่งประเทศไทย ในวนัพุธที 21 มีนาคม 

2561เวลา 13.00-18.00 น. ณ หอ้งเทพราช 1 โรงแรมซนัธาราเวลเนส รีสอร์ท อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 

กลุ่มผูป้ระกอบรุ่นใหม่ YEC หอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา มอบเงินสนับสนุน 30,000 บาท โครงการ

สร้างฝายมีชีวิต ใหก้บันายสุวิทย ์คาํดี ผูว้่าราชการจงัหวดัฉะเชิงเทรา ในวนัที 22 มีนาคม 2561 เวลา 08.00 น. ณ 

หอ้งผูว้่าราชการจงัหวดัฉะเชิงเทรา ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเท 

หอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา ตอ้นรับ สถานกงสุลใหญ่สาธารณรัฐอุซเบกิสถานประจาํประเทศไทย นาํ 

โดยท่านกงสุลใหญ่ Mr.JamshidSafarov-Consul of the Republic of Uzbekistan และคุณภัทรา หุตะแพทย ์

เลขานุการ เขา้พบท่านประธานหอการคา้ฯ และกรรมการ เพือร่วมพฒันาและส่งเสริมการคา้การลงทุนระหว่างอุซ

เบกิสถานและประเทศไทย รวมถึงแลกเปลียนขอ้มูลทางการคา้ระหว่างประเทศ ในวนัที 26 มีนาคม 2561 เวลา 

09.00-11.00 น. ณ หอ้งประชุมหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา 

3 เมษายน 2561 เวลา 11.00 น. นายมนัส  ตนังาม รองประธาน ให้สัมภาษณ์ โครงการขบัเคลือนความ

ร่วมมือตามแผนงานระดบัอนุภูมิภาค GMS และIMT-GT จดัโดย ผูแ้ทนสาํนักงานคณะกรรมการพฒันาการ

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ร่วมกับมูลนิธิสถาบนัวิจยันโยบายเศรษฐกิจการคลงั ณ ห้องประชุม สํานักงาน

หอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา 

 4  เมษายน 2561 เวลา 16.00 น. หอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา ร่วมกบัองคก์ร หน่วยงานต่างๆ จดักิจกรรม 

องค์กรคิดดี มีจิตอาสา ทําความสะอาดบริเวณสถานทีสงฆ์วดับางปรง โชติการาม ต.บางพระ อ.เมือง จ.

ฉะเชิงเทรา  

7 เมษายน 2561 เวลา 18.30 น.นายวฒันา รัตนวงศ ์ประธานและคณะกรรมการหอการคา้ฯ ร่วมเป็นเจา้ภาพงาน

สวดอภิธรรมศพ มารดานาอนุกูล ตงัคณานุกูลชยั อดีตผูว้่าราชการจงัหวดัฉะเชิงเทรา ณ ศาลา 15 วดัพระศรีมหาธาตุ 

กรุงเทพฯ 

10เมษายน 2561กลุ่มผูป้ระกอบรุ่นใหม่YEC หอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา มอบเงินสนบัสนุน 10,000 บาท 

เพือสมทบทุนค่าอาหารแก่จิตอาสาโครงการสร้างฝายมีชีวิตใหก้บันายสุวิทย ์คาํดี ผูว้่าราชการจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

และร่วมสร้างฝายมีชีวิตณ ต.เนินนอ้ย อ.ท่าตะเกียบ จ.ฉะเชิงเทรา 

11 เมษายน 2561 เวลา 14.30 น.นายวฒันา  รัตนวงศ ์ประธานร่วมประชุมคณะกรรมการหอการคา้ไทย 

ครังที 1/2561 ณ หอ้งประชุมสภา ชนั 15 อาคาร 24 มหาวิทยาลยั หอการคา้ไทย กรุงเทพฯ 

 11 เมษายน 2561 เวลา 14.30 น.นายวฒันา  รัตนวงศ ์ประธาน และคณะกรรมการหอการค้าจงัหวดั

ฉะเชิงเทราสามคัคี เพือการศึกษา โดยนายสุวิทย ์คาํดี ผูว้่าราชการจงัหวดัฉะเชิงเทรา เป็นประธาน ณ โรงเรียนวดัสระ

จระเข ้ต.โดนไทย อ.โนนไทย จ.นครราชสีมา (หอการคา้รวบรวมเงินทาํบุญประมาณ 500,000 บาท) 



26 เมษายน 2561 เวลา 13.00 น.นายวฒันา รัตนวงศ ์ ประธาน ร่วมประชุมใหญ่สามญัชิกประจาํปี ครังที 

51ณ หอ้งนภาลบับอลรูม โรงแรมดุสิตธานี  กรุงเทพฯ 
 

- กจิกรรมร่วมกบัภาครัฐ 

21 กุมภาพนัธ ์2561 เวลา 07.30 น.นายชาลี  เจริญสุข กรรมการกิตติมศกัดินายณรงคศ์กัดิ  แกว้เมืองเพชร 

ปฏิคม ร่วมโครงการแลกเปลียนเรียนรู้สร้างเครือข่ายความร่วมมือ เพือการพฒันาองค์การและการปฏิบติัราชการ 

ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (สภากาแฟ) ณ บุรีมายา รีสอร์ท รีสอร์ทแอนดเ์รสเตอรองอ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา  

22 กุมภาพนัธ์ 2561 เวลา 09.00 น.นายชาลี  เจริญสุข กรรมการกิตติมศกัดิร่วมพิธีเปิดการสัมมนา

โครงการอุตสาหกรรมสีเขียวและการพฒันาสถานประกอบการ สู่อุตสาหกรรมสีเขียว ปี 2561 ณ ห้องบุษราคมั 

โรงแรมแกรนดร์อยลัพลาซ่า อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา  

23 กุมภาพนัธ์ 2561  เวลา 10.30 น. นางบุญมี  ศรีสุข รองประธาน ร่วมประชุมคณะกรรมการอาหารปลอดภยั

จงัหวดัฉะเชิงเทรา ครังที 1/2561 ณ หอ้งประชุมพุธโสธร สาํนกังานสาธารณสุขจงัหวดัฉะเชิงเทรา ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.

ฉะเชิงเทรา  

 26 กุมภาพนัธ ์2561 เวลา 09.30น. นายจิตรกร เผด็จศึก รองประธาน ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหาร

จดัการทาํงานของแรงงานต่างดา้วในประเทศจงัหวดัฉะเชิงเทรา ครังที 2/2561 ณ ห้องประชุมศุภกิจวิเลขานุการ 

ชนั 2 ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

26 กุมภาพนัธ์ 2561 เวลา 10.00น. นายชาลี เจริญสุข กรรมการกิตติมศกัดิ ร่วมประชุมคณะกรรมการ

พฒันาองคก์ารบริหารส่วนตาํบลเสมด็ใต ้และประชาคมระดบัตาํบล ครังที 1/ 2561 ณ ห้องประชุมเพือประชาชน 

ต.เสมด็ใต ้    อ.บางคลา้ จ.ฉะเชิงเทรา 

28 กุมภาพนัธ ์2561 เวลา 08.30-12.00 น. นางวรนิตกตญาณ รองประธานร่วมสัมมนาเพือรับฟังความเห็น (ร่าง) 

แผนการพฒันาและส่งเสริมการท่องเทียว ในพืนที ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวนัออก โครงการจดัทาํแผนการพฒันา 

ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ ภาคตะวนัออก พ.ศ.2560-2564 ณ หอ้งเทพราช 3 โรงแรมซนัธารา เวลเนส อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา  

28 กุมภาพนัธ์ 2561 เวลา 10.00 น.นายจิตรกร เผด็จศึก รองประธาน ร่วมประชุมหัวส่วนราชการจังหวัด

ฉะเชิงเทรา ครังที 2/2561 ประจาํเดือนกุมภาพนัธ์ 2561  ณ ห้องประชุมมรุพงษ์ศิริพฒัน์ ชัน 4 ศาลากลางจังหวัด

ฉะเชิงเทรา 

28 กุมภาพนัธ ์2561 เวลา 13.00 น. นายณรงค์ศกัดิ  แกว้เมืองเพชร ปฏิคม ร่วมประชุมความมนัคงและ

ความสงบเรียบร้อยจงัหวดัฉะเชิงเทรา ครังที 2/2561 ณ หอ้งประชุมมรุพงษศิ์ริพฒัน์  ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

2 มีนาคม 2561 เวลา 10.00 น.นายวฒันา รัตนวงศ ์ประธาน ร่วมประชุมโครงการ สนับสนุนการขบัเคลือน

ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างสุขภาวะและความปลอดภยัในการทาํงานเพือคุณภาพชีวิตคนทาํงานในพืนทีภาค

ตะวนัออกแบบมีส่วนร่วม(Healthy and Safety Thailand) ณ ห้องประชุมสํานักงานสวสัดิการและคุม้ครอง

แรงงานจงัหวดัฉะเชิงเทราชนั 1 อาคารศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทราสรุปผลการประชุม โครงการ “สนบัสนุนการ

ขบัเคลือนยทุธศาสตร์การสร้างเสริมสุขภาพและความปลอดภยัในการทาํงา เพือคุณภาพชีวิตคนทาํงานในพืนที

ภาคตะวนัออกแบบมีส่วนร่วม” โดยมีวตัถุประสงค ์



1) สนบัสนุนการขบัเคลือนยุทธศาสตร์การพฒันาคุณภาพชีวิตคนทาํงานโดยการเสริมสร้างสุขภาวะและ

ความปลอดภยัในการทาํงานกบัยทุธศาสตร์อืนๆ  

2) เพือพฒันาผูน้าํรุ่นใหม่ และสนบัสนุนให้เกิดภาคีเครือข่ายทีเขม้แข็งของผูน้าํหลากหลายอาชีพจากภาค

ส่วนทงั ภาครัฐและสือสารมวลชน ผูน้าํทงัฝ่ายนายจา้งและลกูจา้ง 

3) สนับสนุนให้มีการพฒันา และจัดการงานวิจัยหรือนวตักรรมทีสามารถตอบโจทยปั์ญหาและความ

ตอ้งการเพือขบัเคลือนยทุธศาสตร์โครงการ 

โดยมี 3 หน่วยงานเป็นภาคีโดยตรง ประกอบดว้ย 

1) กระทรวงแรงงาน 

2) สาํนกังานกองทุนสนบัสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) 

3) สมาคมผูน้าํการเปลียนแปลงเพือพฒันาแรงงาน 

ระยะการดาํเนินโครงการ 2 ปี (24 เดือน) ตงัแต่วนัที 1 ตุลาคม 2560-30 กนัยายน 2562 

โดยเลือกนิคมอุตสาหกรรมชลบุรี , ระยอง , ฉะเชิงเทรา จงัหวดัละ 1 แห่ง เป็นพืนทีเป้าหมายดาํเนินงาน ดงันี1.

นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร จงัหวดัชลบุรี2.นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จงัหวดัระยอง3.นิมคมอุตสาหกรรมเวล

โกล ์จงัหวดัฉะเชิงเทรา เป็นโครงการนาํร่องเลียนแบบจากประเทศญีปุ่น ชือ สถาบนั “อลัไซ โมเดิน” ซึงรอง

นายกรัฐมนตรี นายสมคิด จาตุศรีพิทกัษ์ แนะนาํให้มาใชป้ระเทศไทย โดยมีการแต่งตงัคณะกรรมการ 13 คน 

ประกอบดว้ย1.ผูว้่าราชการจงัหวดัฉะเชิงเทรา นายสุวิทย ์คาํดี2.หวัหนา้ส่วนราชการฝ่ายแรงงาน 5 คน เช่น พฒันา

ฝีมือแรงงาน , สวสัดิการและคุม้ครองแรงงาน , แรงงานจังหวดั ประกันสังคมจังหวดั , จดัหางานจังหวดั7.

ประธานหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา นายวฒันา รัตนวงศ8์.ประธานสภาอุตสาหกรรมจงัหวดัฉะเชิงเทรา นายร่ม

ไทร ทิพยเสวต9.นิคมอุตสาหกรรมเวลโกล1์0.ชมรมความปลอดภยั11.ผูอ้าํนวยการโรงพยาบาลพุทธโสธร12.

ผูแ้ทนจาก สนง.สสส.13.ผูช่้วยเลขานุการ (ผูแ้ทน สมาคมผูน้าํการเปลียนแปลงเพือพฒันาแรงงาน)และใหอ้าจารย์

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ เป็นทีปรึกษาโครงการ 

2 มีนาคม 2561 เวลา 13.00 น. นายณรงค์ศกัดิ  แกว้เมืองเพชร ร่วมประชุมการวางและจดัทาํผงัเมืองรวมชุมชนบาง

ปะกง และผงัเมืองรวมชุมชนสุวินทวงศ์ จังหวดัฉะเชิงเทรา ณ ห้องประชุมมรุพงษ์ศิริพฒัน์ ชัน 4 ศาลากลางจังหวัด

ฉะเชิงเทรา 

2 มีนาคม 2561 เวลา 13.30 น.นายชาลี เจริญสุข  กรรมการกิตติมศกัดิ  ร่วมประชุมคณะกรรมการสถิติ

ระดบัจงัหวดั ณ หอ้งประชุมมรุพงษศิ์ริพฒัน์ ชนั 4 ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

2 มีนาคม 2561 เวลา 11.00 น.นายชาลี เจริญสุข  กรรมการกิตติมศกัดิ  ร่วมเป็นเกียรติในงานรับมอบเกา้อี

สุขาพาสุข เพือมอบแก่คนพิการและผูสู้งอายุ ณ ห้องประชุมศาลาประชาคมเฉลิมพระเกียรติ ศาลากลางจงัหวดั

ฉะเชิงเทรา 

2 มีนาคม 2561 เวลา 08.00 น. นายชาลี เจริญสุข  กรรมการกิตติมศกัดิ  ร่วมพิธีถวายพระราชสักการะแด่

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร “พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย” ณ ศาลา

จตุัรมุข หนา้ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา อาํเภอเมืองจงัหวดัฉะเชิงเทรา 



5 มีนาคม 2561 เวลา 13.00 น. นายวฒันา  รัตนวงศ ์ประธาน  นายอาทร ผดุงเจริญ รองประธาน นาย

ณรงคศ์กัดิ แกว้เมืองเพชร ปฏิคม ร่วมประชุมคณะทีปรึกษาผงัเมืองสุวินทวงศ ์จ.ฉะเชิงเทรา ณ ห้องประชุม มรุ

พงษศิ์ริพฒัน์ ชนั 4 ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

5 มีนาคม 2561 เวลา 16.00 น. นายวฒันา  รัตนวงศ ์ประธาน  นายอาทร ผดุงเจริญ รองประธาน นาย

ณรงคศ์กัดิ แกว้เมืองเพชร ปฏิคม ร่วมประชุมหารือความตอ้งการการลงทุนในพืนทีจงัหวดัฉะเชิงเทรา เพือให้การ

ส่งเสริมและพฒันาอุตสาหกรรมนโยบายโครงการพฒันาระเบียงเศรษฐพิเศษภาคตะวนัออก  ณ ห้องประชุม มรุ

พงษศิ์ริพฒัน์ ชนั 4 ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

7 มีนาคม 2561 เวลา 08.30-16.30 น. นายชาลี เจริญสุข  กรรมการกิตติมศกัดิ  ร่วมประชุมเชิงปฏิบติัการ

เครือข่ายจังหวัด/ชมรมในสถานประกอบการ/ชุมชน/สถานศึกษาและผูที้เกียวข้องตามโครงการ To BE 

NUMBER ONE จงัหวดัฉะเชิงเทรา ณ ห้องประชุมพุทธโสธร ชนั 2 อาคารใหม่ สาํนักงานสาธารณสุขจงัหวดั

ฉะเชิงเทรา 

7 มีนาคม 2561 เวลา 10.00-12.00 น. นายจอมพงษ์  ชูทบัทิม เลขาธิการ ร่วมประชุมโครงการคดัเลือก

หมู่บา้นดีเด่น (บา้นสวย เมืองสุข) ประจาํปี 2561 ณ บา้นบางเสา หมู่ที 1 ต.บางพระ อ.เมือง   และเวลา 13.30-

15.30 น. บา้นหลงัสวน หมู่ที 2 ต.บางววัอ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา 

7 มีนาคม 2561 เวลา 13.30 น. นายมนัส ตนังาม รองประธาน ร่วมรับฟังความตอ้งของหน่วยงาน ใน

จงัหวดัฉะเชิงเทราต่อการเป็นเมืองอจัฉริยะ Smart City จึงขอเชิญท่านเขา้ร่วมฟังบรรยายและเสนอความตอ้งการ

ของหน่วยงานใน ณ หอ้งประชุมมรุพงษศิ์ริพฒัน์ ชนั 4 ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

7 มีนาคม 2561 เวลา 13.30 น.  นายอาทร ช่วยณรงค์ นายจิตรกร  เผด็จศึก รองประธาน ร่วมประชุม

คณะกรรมการร่วมภาครัฐและภาคเอกชน(กรอ.) จังหวดัฉะเชิงเทรา ครังที1/2561 ณ ห้องประชุมศูนยข์้อมูล

อาเซียน ชนั 1 ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

8 มีนาคม 2561 เวลา 09.30 น.นายชาลี เจริญสุข  กรรมการกิตติมศกัดิ  ร่วมประชุมคณะกรรมการจดัรูปทีดินเพือ

พฒันาพืนทีส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา ครังที 2/2561 ณ ห้องประชุมศูนยข์้อมูลอาเซียน ชันที 1 ศาลากลางจังหวัด

ฉะเชิงเทรา 

8 มีนาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายสุภร ตนัเฮง กรรมการ ร่วมประชุมเพือพิจารณา ร่างแผนพฒันา

ทอ้งถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิมเติม/เปลียนแปลง ฉบบัที 2 ณ ห้องประชุมชนั 2 อาคารอเนกประสงค์องค์การ

บริหารส่วนตาํบลเกาะขนุนอ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา 

8 มีนาคม 2561 เวลา 10.00-12.00 น. นายจอมพงษ์  ชูทบัทิม เลขาธิการ ร่วมประชุมโครงการคดัเลือก

หมู่บา้นดีเด่น (บา้นสวย เมืองสุข) ประจาํปี 2561 ณ บา้นบึงกระจบั หมู่ที 10 ต.หนองแหน อ.พนมสารคาม  และ

เวลา 13.30-16.00 น.บา้นคลอง 19 หมู่ที 3 ตาํบลโยธะกาอ.บางนาํเปรียว จ.ฉะเชิงเทรา 



8 มีนาคม 2561 เวลา 10.00 น.นายชาลี เจริญสุข  กรรมการกิตติมศกัดิ  ร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์

อาํนวยการป้องกนัและปราบปรามยาเสพติดจงัหวดัฉะเชิงเทราครังที 2/2561 ณ หอ้งประชุมมรุพงษศิ์ริพฒัน์ ชนั 4 

ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา  

8 มีนาคม 2561 เวลา 14.45 -15.30 น. นายวฒันา  รัตนวงศ ์ประธานร่วมบรรยายสัมมนา “ การปรับปรุง

โครงสร้างดา้นสาธารณูปโภคเพือรองรับ EEC ” ณ หอ้งเพทาย โรงแรมแกรนด ์พลาซ่า จงัหวดัฉะเชิงเทรา นนั 

8 มีนาคม 2561 เวลา 14.30 น. นายอาทร  ช่วยณรงค์ รองประธาน ประชุมเพือหารือแนวทางการ

ดาํเนินงานโครงการขบัเคลือนยทุธศาสตร์ รู้ รับ รุก ของจงัหวดัฉะเชิงเทรา ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ใน  ณ 

หอ้งประชุมวิชิดสงคราม ชนั 4 ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

9 มีนาคม 2561 เวลา 08.00 - 14.00 น. นางขันคํา  ศรีวรรณ รองประธาน นายบัณฑิต น้อยใจบุญ 

ประชาสมัพนัธ ์ร่วมประชุมโครงการประชุมชีแจงและรับฟังความคิดเห็นของผูที้เกียวขอ้งต่อร่างพระราชบญัญติั

แรงงามสมัพนัธ ์พ.ศ. .... รุ่นที 4 ในวนัที 9 มีนาคม 2561 เวลา 08.00 - 14.00 น. ณ ห้องประชุมจอมพล ป.พิบูล

สงคราม ชนั 5 กระทรวงแรงงาน 

9 มีนาคม 2561 เวลา 13.30 น. นายวฒันา  รัตนวงศ ์ประธาน ร่วมประชุมคณะทาํงานจดัระเบียบชุมชน

บริเวณรอบวดัโสธรวรารามวรวิหาร ตาํบลหน้าเมือง อาํเภอเมืองฉะเชิงเทรา จงัหวดัฉะเชิงเทรา ณ ห้องประชุม

ศนูยข์อ้มลูอาเซียน (AEC) ชนัที 1 ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

12-13 มีนาคม 2561 เวลา 09.00 – 15.00 น. นายอาทร ช่วยณรงค์ รองประธาน ร่วมประชุมเจรจาความ

ร่วมมือและศึกษาดูงานดา้นการคา้ลงทุน ระหว่างจงัหวดัฉะเชิงเทราละแขวงจาํปาสักสาธารณรัฐประชาธิปไตย

ประชาชนลาว ณ โรงแรมซนัธารา เวลเนส รีสอร์ท อาํเภอเมือง จงัหวดัฉะเชิงเทรา ร่วมการประชุมเจรจาความ

ร่วมมือและร่วมศึกษาดูงานด้านการบริหารจดัการนิคมอุตสาหกรรมและแหล่งท่องเทียวสาํคัญของจังหวดั

ฉะเชิงเทรา 

13 มีนาคม 2561 เวลา 10.00 น. นายณัฎ กิตติกูล กรรมการร่วมประชุมประชาคมเพือพิจารณา ร่างแผนพฒันา

ทอ้งถิน 4 ปี พ.ศ.2561-2564 (เพิมเติมฉบบัที 1) ประจาํปี พ.ศ.2561 ณ หอ้งประชุม องคก์ารบริหารตาํบลเกลือจ.ฉะเชิงเทรา 

14 มีนาคม 2561 เวลา 07.30 น. นายชาลี เจริญสุข  กรรมการกิตติมศกัดิ  ร่วมประชุมโครงการแลกเปลียน

เรียนรู้สร้างเครือข่ายความร่วมมือเพือพฒันาองค์และการปฏิบติัราชการประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (สภา

กาแฟ) ณ หอ้งประชุมศรีสุนทร สาํนกังานสาธารณสุขจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

14 มีนาคม 2561 เวลา 09.00 น.  นายจอมพงษ์ ชูทบัทิม เลขาธิการ ร่วมประชุมคณะกรรมการพฒันา

เทศบาลเมืองฉะเชิงเทราร่วมกบัประชาคมเมืองฉะเชิงเทรา  14 มีนาคม 2561 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสภาฯ 

ชนั5 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ สาํนกังานเทศบาลฉะเชิงเทรา 



14 มีนาคม 2561 เวลา 10.00 น.  นางพวงทอง  วรรณีเวชศิลป์ รองประธาน ร่วมประชุมคณะกรรมการ

พฒันาเทศบาลตาํบลเกาะขนุนและประชาคมทอ้งถินระดบัตาํบล 14 มีนาคม 2561 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม

ชนั 2 เทศบาลตาํบลเกาะขนุนจ.ฉะเชิงเทรา 

14 มีนาคม 2561 เวลา 13.30 น. นายจิตรกร  เผด็จศึก รองประธาน ร่วมสังเกตการณ์ การประชุม

คณะกรรมการกลุ่มนาํบางปะกง ณ หอ้งประชุมศูนยข์อ้มูลอาเซียน ชนั 1 ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทราเพือคลบั

เคลือนการดาํเนินการของคณะกรรมการกลุ่มนาํบางปะกงตามภารกิจทีไดรั้บมอบหมาย 

15 มีนาคม 2561 เวลา 08.00 – 16.00 น. นายกิตติ ตรงไตรรัตน์ รองประธาน นายจอมพงษ์  ชูทบัทิม 

เลขาธิการร่วมประชุมเชิงปฎิบติัการ “1 สหกรณ์การเกษตร 1 หอการคา้” ประจาํปีงบประมาณพ.ศ.2561 ครังที 2 

ในวนัที 15 มีนาคม 2561 เวลา 08.00 – 16.00 น. ณ หอ้งประชุมสหกรณ์ผูเ้ลียงไก่ไข่แปดริว จาํกดั 

15 มีนาคม 2561 เวลา 10.00 น. นายจิตรกร เผด็จศึก รองประธาน ร่วมประชุมชีแจงการดาํเนินโครงการตลาดประชา

รัฐ ครังที 6 ผา่นวีดีทศัน์ทางไกล (Video Conference) ณ หอ้งประชุมมรุพงษศิ์ริพฒัน์ ชนั4 ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

15 มีนาคม 2561 เวลา 09.00 – 12.00 น. นายมนสั ตนังาม รองประธานร่วมประชุมกบัส่วนราชการและ

รัฐวิสาหกิจในสงักดักระทรวงการคลงั ณ หอ้งประชุมศนูยข์อ้มลูอาเซียน ชนั 1 ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

15 มีนาคม 2561 เวลา 13.30 น.นายชาลี เจริญสุข  กรรมการกิตติมศกัดิ  ประชุมคณะกรรมการบริหาร

จงัหวดัแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) จงัหวดัฉะเชิงเทราครังที 2/2561 ในวนัพฤหัสบดีที 15 มีนาคม 2561 เวลา 13.30 

น. ณ หอ้งประชุมมรุพงษศิ์ริพฒัน์ ชนั4 ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

20 มีนาคม 2561 เวลา 13.30 น. นายจิตรกร เผด็จศึก รองประธาน  ร่วมประชุมคณะกรรมการและอนุกรรมการศูนย์

อาํนวยการความปลอดภยัทางถนนจงัหวดัฉะเชิงเทรา ครังที 1/2561 ณ ห้องประชุมมรุพงษ์ศิริพฒัน์ ชนั4 ศาลากลางจงัหวดั

ฉะเชิงเทรา 

20 มีนาคม 2561 เวลา 09.30 น. นายจิตรกร เผด็จศึก รองประธาน  ร่วมประชุมคณะกรรมการประสาน

และขับเคลือนนโยบายสานพลงัประชารัฐประจาํจงัหวดัฉะเชิงเทรา ครังที 3/2561 ณ ห้องประชุมศูนยข์อ้มูล

อาเซียน ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา (ชนั1)  

22 มีนาคม 2561 เวลา 13.30 น.นายจิตรกร เผด็จศึก รองประธาน  ร่วมประชุมคณะกรรมการการบริหาร

กองทุนพฒันา เอสเอ็มอี ตามแนวประชารัฐประจาํจงัหวดัฉะเชิงเทรา ครังที 1/2561 ณ ห้องประชุมศูนยข์อ้มูล

อาเซียน ชนั 1 ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา  

23  มีนาคม 2561 เวลา 10.00 น. นายชาลี  เจริญสุข กรรมการกิตติมศกัดิ นายจิตรกร เผด็จศึก นางวรนิ

ตกตญาณ รองประธาน  นายณรงค์ศกัดิ  แกว้เมืองเพชร นายทะเบียนร่วมประชุมหารือแนวทางแก้ไขปัญหา

อุบติัเหตุบริเวณจุดกลบัรถหนา้โรงเบียร์ ณ หอ้งประชุมภาคลกัษณ์ แขวงทางหลวงฉะเชิงเทรา 



26 มีนาคม 2561 เวลา 09.00 น.นางอาภรณ์  วชัระ รองประธาน ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการขบัเคลือนสิงประดิษฐ ์

นวตักรรมอาชีวศึกษาเขา้สู่ระบบอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรมในภาคตะวนัออก และพืนทีเขตพฒันาพิเศษภาคตะวนัออก 

(EEC) ณ หอ้งประชุม 1 ชนั 2 อาคารสาํนกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ กรุงเทพมหานคร 

26 มีนาคม 2561 เวลา 13.00 น.นางวรนิตกตญาณ รองประธานร่วมประชุมหารือแลกเปลียนความคิดเห็น

ตลอดจนรับทราบปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบติังานเพือหาแนวทางแกไ้ขร่วมกบัคณะกรรมการการตรวจสอบ 

ททท. ณ ณ หอ้งประชุมชลธี 2 โรงแรมซนัธารา เวลาเนส รีสอร์ทแอนดโ์ฮเทล 

26 มีนาคม 2561 เวลา 14.00 น.นายณรงค์ศกัดิ แกว้เมืองเพชร ปฏิคม ร่วมประชุมคณะทาํงานการผลิต 

และพฒันากาํลงัคนจงัหวดัฉะเชิงเทรา ครังที 1/2561 ณ หอ้งมหาชนก อาคารเรียนรวมและอาคารอาํนวยการ ชนั 5 

มหาวิทยาลยัราชภฎัราชนครินทร์ อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 

27 มีนาคม 2561 เวลา 09.00 น.นายจิตรกร  เผด็จศึก  รองประธาน ร่วมประชุมคณะกรรมการพิจารณา

แผนคณะกรรมการพิจารณาแผนงานประกอบกิจการฆ่าสัตว ์ประจาํจงัหวดัฉะเชิงเทรา และตรวจประเมิน เพือ

ประกอบการพิจารณาออกใบอนุญาตประกอบกิจการฆ่าสตัว(์กฆ๑.) ณ หอ้งปศุสตัวจ์งัหวดัฉะเชิงเทรา 

27 มีนาคม 2561 เวลา 09.15 น. นายชัยรัตน์  โสธรนพบุตร รองประธาน ร่วมพิธีเปิดการสัมมนา 

โครงการพฒันาศกัยภาพอุตสาหกรรมแปรรูปอาหารเพือรองรับอุตสาหกรรมใหม่ ( NEW-S-CURE )   กลุ่มภาค

กลางตอนกลาง ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ณ โรงแรมซันไรส์ ลากูน โอเทลแอนด์กอล์ฟ อ.บางคลา้ จ.

ฉะเชิงเทรา 

27 มีนาคม 2561 เวลา 13.30 น. นายบณัฑิต น้อยใจบุญ ประชาสัมพนัธ์ ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการ

พฒันาแรงงานประสานงานการฝึกอาชีพจงัหวดัฉะเชิงเทรา (กพร.ปจ.ฉช.) ครังที 1/2561 ณ ห้องประชุมสุนทร

พิพิธ ชนั 3 ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

28 มีนาคม 2561 เวลา 09.00-14.30 น. นางขนัคาํ  ศรีวรรณ รองประธาน ร่วมประชุมเพือรับฟังความคิด เห็นและ

ทบทวนแผนยุทธศาสตร์ด้านแรงงานจังหวัดฉะเชิงเทรา พ.ศ.2562-2564  ณ อาคารอาร์เทอร์ ชัน 2 บุรีมายารีสอร์ท จ.

ฉะเชิงเทรา 

28 มีนาคม 2561 เวลา 13.00-15.00 น.นางวรนิตกตญาณ รองประธาน นายอรรถวุฒิ แก้วละมูล รอง

ประธาน YEC ร่วมประชุมหารือการจดังาน แปดริว ฟู๊ ดเฟส เทศกาลอาหารถิน จงัหวดัฉะเชิงเทรา ณ ห้องประชุม

ชลธี 1 โรงแรมซนัธารา เวลาเนส รีสอร์ทแอนดโ์ฮเทล อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 

29 มีนาคม 2561 เวลา 09.00-12.00 น. นายณัฏฐ์  กิตติกูล กรรมการ ร่วมประชุมกลุ่มย่อยครังที 1 โครงการวางและ

จดัทาํผงัเมืองชุมชนบา้นโพธิ ณ ทีว่าการอาํเภอบา้นโพธิ และเวลา 13.30 น.นางสาวเกสรี  สิมะรัตนมงคล กรรมการ ร่วม

ประชุมกลุ่มยอ่ยครังที 1 โครงการวางและจดัทาํผงัเมืองชุมชนบา้นโพธิ ณ ศาลากระจก วดัสามกอ อ.บา้นโพธิ จ.ฉะเชิงเทรา  



29  มีนาคม 2561 เวลา 10.00 น. นายวัฒนา รัตนวงศ์ ประธาน ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ

ประจาํเดือนมีนาคม 2561 และไดรั้บเกียรติบตัรเพือแสดงความขอบคุณในการสนบัสนุนการสร้างฝายมีชีวิต จาก

นายสุวิทย ์ คาํดี ผูว้่าราชการจงัหวดัฉะเชิงเทรา ณ หอ้งประชุมมรุพงษศิ์ริพฒัน์ ชนั4 ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

29 มีนาคม 2561 เวลา 14.30 น. นายสมพงษ์  นําศรีเจริญสุข  กรรมการกิตติมศักดิ ร่วมประชุม

คณะกรรมการศูนยอ์าํนวยการป้องกนัและปราบปรามยาเสพติดจงัหวดัฉะเชิงเทรา ครังที 3/2561 ณ ณ ห้อง

ประชุมมรุพงษศิ์ริพฒัน์ ชนั4 ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

29  มีนาคม 2561 เวลา 13.00 น. นายวฒันา รัตนวงศ ์ ประธาน ร่วมประชุมคณะกรรมการรักษาความ

มนัคงและความสงบเรียบร้อยจงัหวดัฉะเชิงเทรา ครังที 3/2561 ณ ห้องประชุมมรุพงษ์ศิริพฒัน์ ชนั4 ศาลากลาง

จงัหวดัฉะเชิงเทรา 

30  มีนาคม 2561 เวลา 10.00 น. นายวฒันา รัตนวงศ ์ประธานและคณะกรรมการหอการคา้ฯ ร่วมงาน

เสวนา  กา้วสู่ EEC จงัหวดัฉะเชิงเทรา หวัขอ้ ทิศทางอุตสาหกรรมกบัความมนัคงทางพลงังานไฟฟ้า ณ ห้องราช

พฤกษ ์โรงแรมซนัไรส์ ลากนู โดเทลแอนดก์อลฟ์ อ.บางคลา้ จ.ฉะเชิงเทรา 

3 เมษายน 2561 เวลา 08.30 -16.30 น. นายชาลี เจริญสุข กรรมการกิตติมศกัดิ ร่วมประชุมการดาํเนินแผน

ป้องกนัปรามปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐประจาํปีงบประมาณ พ.ศ.2561 จงัหวดัฉะเชิงเทรา ณ 

โรงแรมแกรนดร์อยลั พลาซ่า อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 

3 เมษายน 2561 เวลา 08.30 น. นายสุภร ตนัเฮง กรรมการ ร่วมประชุมเพือระดมความคิดเห็นของประชาชน และ

หน่วยงานทีเกียวขอ้ง ครังที 1 ณ ห้องประชุมอาคารศูนยส่์งเสริมอาชีพ เทศบาลตาํบลเกาะขนุน อ.พนมสารคาม จงัหวดั

ฉะเชิงเทรา  

3 เมษายน 2561 เวลา 09.00-11.30 น.นายณรงคศ์กัดิ  แกว้เมืองเพชร ปฏิคม ร่วมประชุมกลุ่มย่อยครังที 1 

โครงการวางและจดัทาํผงัเมืองรวมชุมชนสุวินทวงศ ์จงัหวดัฉะเชิงเทรา ณ หอ้งประชุมองคก์ารบริหารส่วนตาํบล

คลองหลวงแพ่งอ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 

3 เมษายน 2561 เวลา 13.30-16.00 น.นางอาภรณ์  วชัระ รองประธาน นายณรงค์ศกัดิ  แกว้เมืองเพชร 

ปฏิคม ร่วมประชุมกลุ่มยอ่ยครังที 1 โครงการวางและจดัทาํผงัเมืองรวมชุมชนสุวินทวงศ ์จงัหวดัฉะเชิงเทรา ณ 

หอ้งประชุมองคก์ารบริหารส่วนตาํบลนครเนืองเขตอ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 

3 เมษายน 2561 เวลา 13.30-16.30 น. นายวฒันา รัตนวงศ์ ประธาน ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการ

พฒันาการเกษตรและสหกรณ์จงัหวดัฉะเชิงเทรา ครังที 2/2561 ณ หอ้งประชุมเฉลิมพระเกียรติ สาํนักงานเกษตร

จงัหวดัฉะเชิงเทรา  

3 เมษายน 2561 เวลา 14.00 น.คณะกรรมการหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา ร่วมพีเปิดงานยอ้นอดีต 248  ปี 

พิธีอญัเชิญหลวงพ่อโสธร ขึนจากแม่นาํบางปะกง ณ บริเวณพิธีเปิดงานท่านาํวดัโสธรวรารามวรวิหาร โดย



หอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา ร่วมออกบูธ ขา้วไข่เจียว จาํนวน 6,000 ฟอง เวลาและกรรมการหอการคา้ร่วมรําถวาย

หลวงพ่อโสธร 

3 เมษายน 2561 เวลา 17.00 น.นายชาลี เจริญสุข กรรมการกิตติมศกัดินางบุญมี  ศรีสุข รองประธาน ร่วม

พิธีเปิดงานวนัมะม่วงของดีเมือง แปดริ ว ครังที 48 ปี 2561 ณ มหาวิทยาลยัราชภัฎราชนครินทร์ อ.เมือง จ.

ฉะเชิงเทรา  

4 เมษายน 2561 เวลา 14.30 น.นายอาทร ผดุงเจริญ รองประธาน ร่วมประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐ

และภาคเอกชน (กรอ.จงัหวดัฉะเชิงเทรา) ครังที 2/2561  ณ ห้องประชุมมรุพงษ์ศิริพฒัน์ ชนั4 ศาลากลางจงัหวดั

ฉะเชิงเทรา 

4 เมษายน 2561 เวลา 13.30-16.00 น. นายอาทร ช่วยณรงค์ นางอาภรณ์  วชัระ  รองประธาน นายณรงค์ศกัดิ  แก้ว

เมืองเพชร ปฏิคม นางสาวเกสรี สิมะรัตนมงคล กรรมการ ร่วมประชุมกลุ่มย่อยครังที 1 โครงการวางและจดัทาํผงัเมืองรวม

ชุมชนสุวินทวงศ ์จงัหวดัฉะเชิงเทรา ณ หอ้งประชุมองคก์ารบริหารส่วนตาํบลนครเนืองเขตอ.เมือง  จ.ฉะเชิงเทรา 

4 เมษายน 2561 เวลา 09.00-11.30 น.นายวฒันา รัตนวงศ ์ประธาน ร่วมประชุมกลุ่มยอ่ยครังที 1 โครงการ

วางและจดัทาํผงัเมืองรวมชุมชนสุวินทวงศ ์จงัหวดัฉะเชิงเทรา ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตาํบลบางนาํ

เปรียว          อ.นาํเปรียว จ.ฉะเชิงเทรา 

5 เมษายน 2561 เวลา 09.00-11.30 น.นายอาทร  ผดุงเจริญ นายกิตติ ตรงไตรรัตน์ รองประธาน นายจอม

พงษ ์     ชูทบัทิม เลขาธิการ ร่วมประชุมกลุ่มย่อยครังที 1 โครงการวางและจดัทาํผงัเมืองรวมชุมชนสุวินทวงศ ์

จงัหวดัฉะเชิงเทรา ณ หอ้งประชุมเทศบาล องคก์ารบริหารส่วนตาํบลเทพราช (อาคารอเนกประสงค์)อ.บา้นโพธิ 

จ.ฉะเชิงเทรา 

5 เมษายน 2561 เวลา 13.30-16.00 น.นายประโยชน์  โสรัจกิจ รองประธาน นายจอมพงษ์  ชูทบัทิม 

เลขาธิการ ร่วมประชุมกลุ่มยอ่ยครังที 1 โครงการวางและจดัทาํผงัเมืองรวมชุมชนสุวินทวงศ ์จงัหวดัฉะเชิงเทรา ณ 

หอ้งประชุมองคก์ารบริหารส่วนตาํบลบางกรูดอ.บา้นโพธิ จ.ฉะเชิงเทรา 

9 เมษายน 2561 เวลา 13.30 น.นายจอมพงษ ์ ชูทบัทิม เลขาธิการ ร่วมโครงการขบัเคลือนยุทธศาตร์ รู้รับ

รุก ของจงัหวดัฉะเชิงเทรา ปี งบประมาณ พ.ศ.2560 ณ ณ ห้องประชุมมรุพงษ์ศิริพฒัน์ ชนั4 ศาลากลางจงัหวดั

ฉะเชิงเทรา 

10  เมษายน 2561 เวลา 13.30 น.นายสมพงษ์ นําศรีเจริญสุข กรรมการกิตติมศักดิ ร่วมประชุม

คณะกรรมการควบคุมการเรียไร่จงัหวดัฉะเชิงเทรา ณ หอ้งประชุมศุภกิจวิเลขากร ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

10  เมษายน 2561 เวลา 08.30 น.นายจอมพงษ์  ชูทบัทิม เลขาธิการ ร่วมพิธีเปิดศูนยป์ฏิบติัการป้องกนั

และลดอุบติัเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต ์พ.ศ.2561 ณ ศาลาจตุัรมุข หนา้ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา 



11  เมษายน 2561 เวลา 09.00-11.00 น. นายวฒันา  รัตนวงศ ์ประธาน และคณะกรรมการหอการค้า

จงัหวดัฉะเชิงเทรา ร่วมพิธีสรงนาํพระและรดนาํขอพรผูใ้หญ่ เนืองในวนัสงกรานต์ ประจาํปี 2561 ณ ศาลา

อญัเชิญหลวงพ่อโสธรขึนจากแม่นาํบางปะกง วดัโสธรวรารามวรวิหาร อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 

17 เมษายน 2561 เวลา 15.00 น.นายจอมพงษ ์ ชูทบัทิม เลขาธิการ ร่วมเป็นเกียรติพิธีแถลงข่าว มหกรรม

มะม่วงและของดีเบญจบูรพา ณ โรงแรมแกรนดร์อยลั พลาซ่า อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 

18 เมษายน 2561 เวลา 07.30 น.นายชาลี เจริญสุข กรรมการกิตติมศกัดินายณรงค์ศกัดิ  แกว้เมืองเพชร ปฏิคม ร่วม

ประชุมโครงการแลกเลียนเรียนรู้สร้างเครือข่ายความร่วมมือเพือการพฒันาองค์กรและการปฏิบัติราชการ ประจาํปี

งบประมาณ พ.ศ. 2561 (สภากาแฟ) ณ หอ้งโชคอนนัต ์ชนั 2 อาคารสาํนกังานอธิการบดี มหาวิทยาลยัราชภฎัราชนครินทร์  

19 เมษายน 2561 เวลา 09.30 น.นายชยัรัตน์  โสธรนพบุตร รองประธาน ร่วมโครงการขบัเคลือนยุทธศาสตร์ รู้รับรุก 

ของจงัหวดัฉะเชิงเทรา ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ณ หอ้งประชุมมรุพงษศิ์ริพฒัน์ ชนั 4  ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา  

19 เมษายน 2561 เวลา 10.30 น.นายจอมพงษ ์ ชูทบัทิม เลขาธิการ ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมการจดั

กิจกรรม (รับ) โครงการขบัเคลือนยุทธศาสตร์ รู้รับรุก ของจงัหวดัฉะเชิงเทรา ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ณ ห้อง

ประชุมมรุพงษศิ์ริพฒัน์ ชนั 4  ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา  

20 เมษายน 2561 เวลา 17.00 น.นายจอมพงษ ์ ชูทบัทิม เลขาธิการ ร่วมเป็นเกียรติพิธีพิธีเปิดงาน มหกรรม

มะม่วงและของดีเบญจบูรพา ณ  โรงเรียนวดัโสธรวรารามวรวิหาร อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 

23 เมษายน 2561 เวลา 09.30 น.  นายจิตรกร เผด็จศึก รองประธาน ร่วมประชุมรับฟังความเห็นผูมี้ส่วน

ไดส่้วนเกียวขอ้งในการก่อสร้างสถานี ตรวจสอบนาํหนกัยานพาหนะ ถนนสาย ฉช.3001 ณ 2561 ณ ห้องประชุม

สุนทรพิพิธ ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

23 เมษายน 2561 เวลา 13.00-16.00 น.  นายมนัส ตนังาม รองประธาน ร่วมสัมมนา EECEmpowering 

Eco-Connectivity ณ หอ้งกมลทิพย ์โรงแรมเดอะสุโกศล ถ.ศรีอยธุยา เขตราชเทวี กรุงเทพฯ  

25 เมษายน 2561 เวลา 15.00 น.  นายจิตรกร เผด็จศึก รองประธาน ร่วมประชุมหารือแนวทางการบริหาร

จดัการทรัพยากรนาํลุ่มนาํบางปะกง จากการดาํเนินการตามมติทีประชุมคณะกรรมการลุ่มนาํบางปะกง ครังที 

1/2561 ณ ณ หอ้งประชุมศนูยข์อ้มลูอาเซียน ชนั 1 ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา  

26 เมษายน 2561 เวลา 09.30 น.  นายจิตรกร เผด็จศึก รองประธาน ร่วมประชุมคณะกรรมการประสาน

และขบัเคลือนนโยบายสานพลงังานประชารัฐ ประจาํจงัหวดัฉะเชิงเทรา (คสป.) ครังที 4/2561 ณ ห้องประชุม

สุนทรพิพิธ ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

26 เมษายน 2561 เวลา 13.30 น.  นายชาลี เจริญสุข กรรมการกิตติมศกัดิ ร่วมประชุมคณะกรรมการ

กาํหนดราคาทรัพยจ์งัหวดัฉะเชิงเทรา ณ สาํนกังานบงัคบัคดีจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

- กจิกรรมอนืๆ  



22 กุมภาพนัธ ์เวลา 13.30.00-20.00 น.2561   นายชาลี เจริญสุข กรรมการกิตติมศกัดิ ร่วมประชุมใหญ่ 

สามญั ประจาํ ปี 2561 และเลือกตงัคณะกรรมการการบริหารสภาอุตสาหกรรมจงัหวดัฉะเชิงเทรา ณ ห้องทบัทิม 

โรงแรมแกรนด์รอยลั พลาซ่า อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา ในช่วงเวลา 14.30-16.00 น. จัดการบรรยาย เรืองการ

เตรียมการดา้นทรัพยากรมนุษย ์กบัการเขา้มาของ EEC โดย ศ.ดร.พฒันาศกัดิ มงคลวฒัน์ (รองคณบดีคณะเทคโล

ยสีารสนเทศและสือสาร (ICT)  มหาวิทยาลยัมหิดล ศาลายา ) ใหเ้กียรติเป็นวิทยากร 

4 มีนาคม 2561 โครงการปันจกัรยาน ทวัร์ ออฟ ฉะเชิงเทรา ครังที 2/2561 แปดริวปันชิวๆ ลิวตามลม ชม

ตลาดนํา เพือเป็นการส่งเสริมสุขภาพด้วยการปั นจักรยานรวมทังยงัเป็นการส่งเสริมการท่องเทียวจังหวัด

ฉะเชิงเทราของมลูนิธิสือมวลชนฉะเชิงเทรา 

7 มีนาคม 2561 เวลา 17.49 น. คณะกรรมการหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา ร่วมเป็นเกียรติพิธีเปิดงาน 

“มหกรรมขนมหวาน อาหารอร่อยและของดีเมืองแปดริว” ณ เวทีกลางมหาวิทยาลยัราชภฎัราชนครินทร์ จงัหวดั

ฉะเชิงเทรา 

24 มีนาคม 2561เวลา18.00 น.คณะกรรมการหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทราร่วมงานพบปะสังสรรค์วนัรักเบญจมฯ 

ครังที 

1/2561 ของสมาคมผูป้กครองและครูเบญจมราชรังสฤษฎิ ณ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฏิ อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา  

 24 มีนาคม 2561 เวลา 18.00 น. คณะกรรมการหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทราร่วมพิธีเปิดสตาร์บคัส์ สาขา

เอฟเอน็ เอา๊ทเ์ลท จงัหวดัฉะเชิงเทรา ณ เอฟเอ็น เอ๊าท์เลท สาขาฉะเชิงเทรา ถ.สิริโสธร ต.ลาดขวาง อ.บา้นโพธิ 

จงัหวดัฉะเชิงเทรา 

5 เมษายน 2561 เวลา 11.00 น. นายชาลี เจริญสุข กรรมการกิตติมศกัดิ ร่วมงานเทศกาลขา้วแช่ชาววงั ครัง

ที 15 ประจาํปี 2561  ณ โรงแรมแกรนดร์อยลั พลาซ่า อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 

26 เมษายน 2561 เวลา 16.00-18.00 น.นายชาลี เจริญสุข กรรมการกิตติมศกัดิ ร่วมประชุมคณะกรรมการ

บริหารสภาอุตสาหกรรมจังหวดัฉะเชิงเทรา 2561  ณ ห้องไพลิน โรงแรมแกรนด์รอยลั พลาซ่า อ.เมือง จ.

ฉะเชิงเทรา 

 มตทิีประชุม รับทราบ 
 

วาระที 2  เรืองรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา ครังที 

1/2561 

มตทิีประชุม รับรอง 
 

วาระที 3  เรืองสืบเนืองจากการประชุมครังทีแล้ว 

 3.1 การจดัทําเสือสัญลักษณ์ของหอการค้าจงัหวดัฉะเชิงเทรา 



นายจอมพงษ ์ ชูทบัทิม (เลขาธิการ) กล่าวว่าในทีประชุมมอบหมายคุณวรนิตกตญาณคุณขนัคาํ ศรีวรรณ

คุณอาภรณ์ วชัระ รองประธานหอการคา้ฯ ผูรั้บผดิชอบดาํเนินการ   

 นางอาภรณ์  วชัระ (รองประธาน) กล่าวว่าไดเ้ขา้ไปทีบา้นอ่างเตย อาํเภอสนามชยัเขต จงัหวดัฉะเชิงเทรา 

ไปเลือกสีและลายผา้มาแลว้ และไดส้งัทอผา้ไวแ้ลว้ 50 ผนื จะไดผ้า้ประมาณเดือนมีนาคม 2561 

 นายจิตรกร  เผด็จศึก (รองประธาน) กล่าวว่า อยากเสนอในทีประชุมว่าค่าผา้ตดัเสือราคาเท่าไหร่อยากให้

บวกเพิมไปเพือเอาส่วนต่างเขา้หอกาคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา เพือเป็นรายไดเ้ขา้หอการคา้ฯ 

 นายณรงคศ์กัดิ แกว้เมืองเพชร (ปฏิคม) กล่าวว่าเสนอใหมี้เสือยดืโปโลของหอการคา้ไว ้สักตวัหนึง เวลา

ไปประชุมต่างๆ หรือไปงานทีไม่เป็นทางการ ถา้ไปงานทีเป็นทางการ ค่อยใส่เสือผา้ไทย 

นายวสนัต ์ศิรินภารัตน์ (รองประธาน) กล่าวว่า เสนอว่า เสือหอการคา้น่าจะมีแค่ตวัเดียวทีเป็นเอกลกัษณ์ 

ของหอการคา้เลย มีหลายตวัจะสบัสน เวลาใส่ไปงาน  

นายมนัส  ตนังาม (รองประธาน) กล่าวว่าเสือหอการค้า น่าจะมี 3 ตัว  1.เสือสูทหอการค้าทีมีโลโก้

หอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา 2.เสือผา้ไทย ซึงเป็นสญัลกัษณ์ของจงัหวดั 3.เสือยดืโปโลมีโลโกห้อการคา้ทีกระเป๋า 

เสือแต่ละตวัใส่วาระต่างกนั เช่น เสือยดืโปโลใส่งานกิจกรรมต่างๆ ทีไม่เป็นทางการ เสือผา้ไทย ใส่ออกงานของ

จงัหวดัฉะเชิงเทรา งานหอการคา้จงัหวดั หรือหอการคา้ทวัประเทศ เพือเป็นการเผยแพร่ประชาสัมพนัธ์ผา้ประจาํ

จงัหวดั และ บ่งบอกถึงความเขม้แข็ง พร้อมเพียงขององค์กรหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทราอีกดว้ย ส่วนเสือสูทไว ้

เป็นทางการ ระดบัออกงานสากล หรืองานทวัๆไป  เสือโปโลทีผ่านมาก็มีหลายตวั แต่กรรมการใหม่ ๆ ยงัไม่มี 

เห็นควรทีจะตอ้งจดัทาํ ให้เลขาเป็นผูด้าํเนินการ ส่วนเสือสูท ปกติกรรมการเก่าๆจะมีอยู่แลว้  กรรมการใหม่ ก็

ชือโลโกห้อการคา้ทีเสียบกระเป๋าไปเสียบสูททีมีอยูแ่ลว้ สงัซือไดที้สาํนกังานหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา  

ดร.บุญทอง เตียรประเสริฐ (ประธานทีปรึกษากิตติมศกัดิ) กล่าวว่า อยากถามว่าเสือทีจะตดักนัเป็นผา้ทีสงั

มาจากอ่างเตย ถา้หมด 50 ผนื นีและสามารถสั งทอเหมือนเดิมไดห้รือไม่ ถา้กรรมการใหม่ๆ เขา้มา สั งเพิม จะมี

หรือเปล่า และอยากเสนอ การทาํเสือโปโลหอการคา้ ให้แค่มีปักโลโกที้กระเป๋า ก็พอแลว้ ไม่ตอ้งมี ขา้งหลงั ให้

มากมาย ดูไม่ดี    

มตทิีประชุม เห็นชอบ ให้จดัทําเสือยืดโปโลของหอการค้าจงัหวดัฉะเชิงเทราให้เลขาธิการ          

เป็นคนดําเนินการ 
 

3.2 การจดัประชุมใหญ่สามัญสมาชิก ประจาํปี 2561 

นายจอมพงษ ์ ชูทบัทิม (เลขาธิการ) กล่าวว่ากาํหนดจดัภายในเดือนมีนาคม 2561ไดก้าํหนดจดัประชุม

ใหญ่สามญัสมาชิก ประจาํปี 2561 ในวนัที 21 มีนาคม  2561 ณ หอ้งเทพราช 1 โรงแรมซนัธาราเวลเนส รีสอร์ท อ.

เมือง จ.ฉะเชิงเทราวิทยากรบรรยายพิเศษ ทีประสานไป คือ ผศ.ดร.ชชัชาติ สิทธิพนัธุ์ ประธานเจา้หน้าทีบริหาร

และกรรมการผูจ้ดัการ บริษทั ควอลิตีเฮา้ส์ จาํกดั (มหาชน)เนืองจากท่านเพิงไปบรรยายทีฉะเชิงเทราเกียวกบั EEC 

เมือเดือนพฤศจิกายนทีผา่นมา เกรงว่าผูฟั้งจะไดรั้บขอ้มลูเหมือนครังก่อน  จึงขออนุญาตไม่รับเป็นวิทยากร และ

ท่านมีภารกิจเกียวกบังานประจาํทีท่านบริหารอยูค่่อนขา้งมาก  



นายณรงคศ์กัดิ  แกว้เมืองเพชร (ปฏิคม) กล่าวว่า ขอเสนอคุณอิสระ บุญยงั นายกกิตติมศกัดิสมาคมธุรกิจ

บา้นจดัสรร ทีปรึกษาคณะกรรมการพฒันาธุรกิจอสังหาริมทรัพย ์ของสภาหอการคา้แห่งประเทศไทย  ให้มา

บรรยายพิเศษ หวัขอ้ “ทิศทางและการเปลียนแปลงโครงสร้างอสงัหาริมทรัพย ์เพือเตรียมรับกบัการพฒันาระเบียง

เศรษฐกิจพิเศษภาคตะวนัออกEEC และพระราชบญัญติัภาษีทีดินและสิงปลกูสร้างทีมีผลต่อกระทบต่อภาคการคา้

การลงทุน’’ 

นายมนสั  ตนังาม (รองประธาน) กล่าวว่าอยากเสนอใหน้ายสุวิทย ์คาํดี ผูว้่าราชการจงัหวดัฉะเชิงเทรา มา

ปาฐกถา มุมมองต่อการพฒันาเมืองฉะเชิงเทรา เพือรองรับ EEC ของภาครัฐและเอกชน เพราะท่านผูว้่าราชการ

จงัหวดัฉะเชิงเทราทีมีเป้าหมายและนโยบาย อยากให้จงัหวดัฉะเชิงเทรา เป็นเมือง Smart City ว่า ตอ้งดูแลคน 2 

ระดบั คือคนจนกับคนรวย เพราะมนุษยมี์ศกัดิศรี เท่าเทียมกนั ความเป็นเมืองในความหมายทีเป็นSmart City  

หรือเป็น EEC ผลประโยชน์ตอ้งเกิดขึนกบัทุกระดบั                                 

 มตทิีประชุม เห็นชอบ 
 

3.3 โครงการ “บริจาคโลหิต 60 พรรษา หอการค้ารวมใจ ถวายเป็นพระราชกุศล” 

ร่วมกับ บริษัท เรืองวาแสตนดาร์ดอินดัสตรี จาํกัด 

นายจอมพงษ์  ชูทบัทิม (เลขาธิการ) กล่าวว่าหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา และผูป้ระกอบการรุ่นใหม่ 

(YEC) ร่วมกบั กาชาดจงัหวดัฉะเชิงเทรา และบริษทั เรืองวาแสตนดาร์ดอินดสัตรีจาํกดั จดัโครงการบริจาคโลหิต 

60 พรรษา หอการคา้ร่วมใจ ถวายเป็นพระราชกุศล เพือเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 

สยามบรมราชกุมารี เมือวนัที 22 กุมภาพนัธ์ 2561 ณ บริษทัเรืองวาสตนดาร์ดอินดัสตรี จาํกัด ขอเชิญชวน

กรรมการและสมาชิกหอการคา้ร่วมบริจาคโลหิตตามวนัเวลาทีกาํหนดขา้งตน้ 

 มตทิีประชุม รับทราบ 
 

วาระที 4 เรืองเพอืพจิารณา 

 4.1 การเข้าร่วมโครงการวจิยัและพฒันานวตกรรมสู่ผลิตภณัฑ์ SME ไทย กับ สวธช 

นายจอมพงษ ์ ชูทบัทิม (เลขาธิการ) กล่าวว่าหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา จะเขา้ร่วมโครงการวิจยัและพฒันานวตก

รรมสู่ผลิตภณัฑ ์SME ไทย เพือเชือมโยงสู่การพฒันาทางดา้นวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวตกรรมดว้ยกลไกการถ่ายทอด

เทคโนโลยีทีเหมาะสม กบั Innovation and Technology Assistance Program (ITAP) ซึงเป็นหน่วยงานภายใตส้าํนักงานพฒันา

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยแีห่งชาติ (สวทช) ทีมีหนา้ทีช่วยเหลือ SME ไทยอย่างรอบดา้น เพือเชือมโยงภาคอุตสาหกรรมสู่

การพฒันาทางดา้นวทิยาศาสตร์ เทคโนโลยแีละนวตักรรม ดว้ยกลไกการถ่ายทอดเทคโนโลยีทีเหมาะสม โดยทีประชุมให้นาํ

แจง้กรรมการและสมาชิกรวมถึงผูป้ระกอบการทีสนใจเขา้ร่วมโครงการ โดยรูปแบบการใหบ้ริการ 

1.วินิจฉยัปัญหาทางเทคนิคและแนวทางการพฒันาเทคโนโลยโีดยผูเ้ชียวชาญ (ไม่มีค่าใชจ่้าย)2.ออกแบบ

โครงการเพือใหค้าํปรึกษาทางเทคโนโลยตีามความตอ้งการของผูป้ระกอบการภาคเอกชน                                                                            

*สรรหาผูเ้ชียวชาญทีตรงกบัปัญหาและความตอ้งการ                                                             

*บริหารจดัการโครงการและประเมินผลการดาํเนินโครงการ                                           



*สนบัสนุนค่าใชจ่้ายในการดาํเนินโครงการสูงสุด 50% ของงบประมาณโครงการ แต่ไม่เกิน 400,000 บาท 

3.บริการอืนๆ                                                                                                     

 *การจดัฝึกอบรมและสมัมนาวิชาการ                                                                    

*การเสาะหาเทคโนโลยจีากต่างประเทศ                                                              

*บริการจบัคู่และเจรจาธุรกิจ                                                                       

*เชือมโยงสู่หน่วยงานสนบัสนุนอืนๆ                                                  

หากมีสมาชิกทีสนใจสมคัรเขา้ร่วมโครงการ แจ้งไดที้หอการค้าจงัหวดัฉะเชิงเทรา เพือรวบรวมและ

ประสาน 

การเขา้ร่วมโครงการต่อไป 

มตทิีประชุม รับทราบ 
 

4 . 2  ก า รส นั บส นุ น ส่ ว น ร า ช ก า ร ใน ก าร พัฒน า พืน ที ห น้ า วัดห ล วง พ่ อ โ ส ธ ร เ พือ

สาธารณประโยชน์ 

นายจิตรกร  เผด็จศึก (รองประธาน) กล่าวว่าพระอุโบสถหลวงพ่อโสธรวรารามวรวิหาร เป็นสถานที

ศกัดิสิทธิคู่บา้นคู่เมืองของจงัหวดัฉะเชิงเทราและเป็นสถานทีเคารพนับถือของพีน้องประชาชนทวัไป ตลอดจน

ชาวต่างชาติทีมาท่องเทียวและกราบไหวอ้งค์หลวงพ่อพุทธโสธรเป็นจาํนวนมาก ซึงหลายปีทีผ่านมา พบปัญหา

ต่างๆ มากมาย แต่ยงัไม่ไดรั้บการแกไ้ขอย่างเป็นรูปธรรม เช่น ไม่มีพืนทีรองรับประชาชนทีมากราบไหวแ้ละ

สักการะหลวงพ่อพุทธโสธร ส่งผลให้ผูที้มากราบไหวไ้ม่ได้รับความสะดวกเท่าทีควร อีกทังบริเวณรอบวดั

ดา้นหนา้พระอุโบสถ มีการปลูกสร้างอาคารซึงมีสภาพเก่าชาํรุดทรุดโทรม สกปรก และไม่มีความเป็นระเบียบ

เรียบร้อย ส่งผลไม่ดีต่อภาพลกัษณ์ของจงัหวดัฉะเชิงเทรา ดงันนัหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา ในฐานะภาคเอกชน

ทีมีหนา้ทีในการส่งเสริมการคา้ พฒันาเศรษฐกิจในดา้นต่างๆ ทงัดา้นการคา้ การลงทุน และการท่องเทียว เห็นควร

ใหจ้งัหวดัฉะเชิงเทรา และหน่วยงานทีเกียวขอ้งปรับปรุงภูมิทศัน์บริเวณโดยรอบพระอุโบสถวดัโสธรวราราม

วรวิหาร อยา่งยงัยนืและถาวร โดยเฉพาะดา้นหนา้พระอุโบสถทีมีการปลกูสร้างอาคารทีอยู่อาศยัของชุมชน ทงันี

เพือให้เกิดความสะดวก เป็นระเบียบเรียบร้อย และเกิดความปลอดภัยแก่พีน้องประชาชน  รวมถึงมีพืนทีที

สามารถรองรับประชาชนทีมากราบไหวห้ลวงพ่อพุทธโสธรเป็นจาํนวนมากได ้นอกจากนียงัเป็นการส่งเสริมดา้น

การท่องเทียวของจงัหวดัฉะเชิงเทราให้มีรายไดเ้ขา้จังหวดัมากยิงขึน อีกทงัเป็นการสร้างภาพลกัษณ์ทีดีให้แก่

จงัหวดัฉะเชิงเทรา ต่อไป ทางผูว้่าราชการจงัหวดัฉะเชิงเทรา และทางเจา้อาวาสก็เห็นดว้ยในการพฒันาพฒันา

พืนทีหน้าวดัหลวงพ่อโสธร อยากเสนอในทีประชุม จดัตัง บริษทั ฉะเชิงเทรา พฒันาเมือง จาํกดั จดัตงัขึนมา

พฒันาเมืองฉะเชิงเทรา การจดัตงับริษทั ต้องมีการระดมทุน ลงหุ้นกนั และจดทะเบียนบริษัทถูกตอ้ง และมา

บริหารจดัการเองใหค้นเช่าพืนทีมาขายของสินคา้ OTOP สินคา้เกษตรปลอดภยัสูง ของดีของจงัหวดั และรับให้

เช่าพืนทีจดังานต่างๆ  

นายวฒันา  รัตนวงศ ์ (ประธาน) กล่าวว่าการพฒันาพืนทีหน้าวดัหลวงพ่อโสธรเพือสาธารณประโยชน์ 

ในความคิดเห็น น่าจะเป็นเรืองทียาก จะเอางบประมาณทีไหนมา และการทีจะใหช้าวบา้นทีอยูใ่นพืนนีบริเวณนัน 



ออกจากพืนที ประมาณ 40 กว่าหลงัคาเรือนเป็นสิงทียากมาก และตอ้งใชเ้วลาในการดาํเนินการเพือให้ประชาชน

ออกจากพืนที งบประมาณในการรือถอนมหาศาล และการทีจะตงับริษทั ฉะเชิงเทรา พฒันาเมือง จาํกดั ก็เป็นเรือง

ทียาก เช่น บริษทั ประชารัฐรักสามคัคี จาํกดั ทีจดัตงัขึนมาโดยการ ระดมทุน ระดมหุ้นจากกรรมการหอการคา้ 

และภาคส่วนต่างๆ  ขณะนีก็ยงัไม่มีความคืบหนา้เลย    

ดร.บุญทอง  เตียรประเสริฐ (ประธานทีปรึกษา) กล่าวว่าแนะนาํทีตรงนีเป็นของราชพสัดุ ไม่ใช่ทีของวดั 

เราตอ้งทาํสัญญาเช่าให้ไดก่้อน และถึงจัดตงับริษทัได ้การจัดตงับริษทัฉะเชิงเทรา พฒันาเมือง จาํกดั คนทีมา

ระดมทุน หรือลงหุน้ ตอ้งไดรั้บผลประโยชน์กบัการทีนาํเงินมาลงทุนดว้ย    

นายมนสั ตนังาม (รองประธาน) กล่าวว่าเห็นดว้ยกบัการสนบัสนุนส่วนราชการในการพฒันาพืนทีหน้า

วดัหลวงพ่อโสธรเพือสาธารณประโยชน์   เสนอว่า เราตอ้งจดัตงับริษทั พฒันาเมืองฉะเชิงเทรา จาํกดั ขึนมาก่อน

โดยทีไม่เกียวขอ้งกบัองคก์รหอการคา้ เพียงแต่คนในองคก์รหอการคา้ หรือนกัธุรกิจในจงัหวดัฉะเชิงเทรา ร่วมตวั

กนั โดยการระดมทุน ลงหุน้กนัในการจดัตงับริษทัขึนมา  

มตทิีประชุม รับหลักการ 
 

วาระที 5  เรืองข้อเสนอแนะประเด็นปัญหาต่างๆ เข้าสู่การประชุม กรอ.จ.ฉช/หอการค้ากลุ่มเบญจบูรพา

สุวรรณภูมิ  

นายจอมพงษ ์ ชูทบัทิม (เลขาธิการ) กล่าวว่ากาํหนดจดัประชุมหอการคา้กลุ่มเบญจบูรพาสุวรรณภูมิ  

ครังที 2/2561 ในเดือนเมษายน 2561 วนัเวลา และสถานทียงัไม่ทราบ และกาํหนดการประชุม กรอ.จังหวดั

ฉะเชิงเทรา วนัที 8 มีนาคม 2561  กรรมการท่านใดมีเรืองนาํเสนอชอบใหน้าํเสนอได ้

มตทิีประชุม รับทราบ 

วาระที 6  เรืองระเบียงเศรษฐกิจพเิศษภาคตะวนัออก (EEC)  

 นายจอมพงษ์  ชูทบัทิม (เลขาธิการ) กล่าวว่ากาํหนดการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอก

สถานทีและลงพืนทีตรวจราชการของนายกรัฐมนตรี และประชุมร่วมการพฒันาเศรษฐกิจพืนทีภาคตะวนัออก ใน

ระหว่างวนัจนัทร์ที 5 และองัคารที 6 กุมภาพนัธ์ 2561 ในส่วนของหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา มีการนาํเสนอ

ประเด็นดงันี 

ประเด็นหัวข้อ 1 พฒันาพนืทีระเบียงเศรษฐกจิพเิศษภาคตะวนัออก (EEC) ให้เป็นเขตเศรษฐกจิทีดีและ 

ทันสมยัทีสุดในภูมภิาคอาเซียน 

1.1 เร่งรัดโครงการก่อสร้างทางแนวใหม่ สาย ทางเลียงเมืองฉะเชิงเทรา 

1.2เร่งรัดโครงการดา้นคมนาคมเพือรองรับการพฒันาพืนทีระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวนัออก (EEC) 

ประเด็นหัวข้อ 2 พฒันาภาคตะวนัออกให้เป็นแหล่งผลติอาหารทีมคีุณภาพและได้มาตรฐานสากล 

2.1โครงการจดัสร้างศนูยร์วมและกระจายสินคา้ใหเ้ป็นแหล่งผลิตอาหารทีมีคุณภาพ 

และไดม้าตรฐานสากล 

ประเด็นหัวข้อ 3 ปรับปรุงมาตรฐานสินค้าและธุรกจิบริการด้านการท่องเทียว 

3.1 โครงการใชพื้นทีของรัฐใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดในการพฒันาดา้นธุรกิจบริการและการท่องเทียว 



ประเด็นหัวข้อ4 พฒันาพนืทีเศรษฐกจิชายแดนให้เป็นประตูเศรษฐกจิเชือมโยงกบัประเทศเพอืนบ้าน 

และเจริญเตบิโตอย่างยงัยนื 

4.1โครงการรถไฟรางคู่เชือมโยงสู่ประเทศเพือนบา้น 

ประเด็นหัวข้อ5 เร่งแก้ไขปัญหาทรัพยากรธรรมชาตทิีมคีวามวกิฤตแิละจดัระบบการบริหารจดัการมลพษิ 

ให้มปีระสิทธิภาพเพมิขึน   

1.1 โครงการขุดลอกปากแม่นาํบางปะกง เพือการระบายนาํทีมีประสิทธิภาพ 

1.2 โครงการศึกษาการเปิด-ปิดเขือนทดนาํบางปะกง เพือประโยชน์สูงสุดในการบริหารทรัพยากรนาํ 

1.3 โครงการสูบนาํคืนถิน 

1.4 โครงการสร้างโรงไฟฟ้ากาํจดัขยะเพือลดปริมาณขยะ 

 มตทิีประชุม รับทราบ 
 

วาระที 7  เรืองยุทธศาสตร์จงัหวดัฉะเชิงเทรา/หอการค้าจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

- ไม่มเีรืองเสนอ 
 

วาระ  8เรืองนําเสนอนักธุรกิจรุ่นใหม่ (YEC) 

 นายสมชัญย์งศิริ (ประธานผูป้ระกอบการรุ่นใหม่ YEC)กล่าวว่าผูป้ระกอบการรุ่นใหม่ YEC หอการคา้จงัหวดั

ฉะเชิงเทรม จดักิจกรรม YEC แชร์ตีคอนเสิร์ต โดยศิลปิน ออฟ ปองศกัดิ ในวนัที 22 กุมภาพนัธ์ 2561 ณ โรงเบียร์แปด

ริว วตัถุประสงค์การจัดงาน รายได้หลงัหักค่าใชจ่้าย ส่วนหนึงสนับสนุนโครงการสร้างฝายมีชีวิตในพืนทีจังหวดั

ฉะเชิงเทรา  

มตทิีประชุม รับทราบ 

วาระ  9เรืองอืนๆ  

นายมนัส ตั นงาม (รองประธาน) กล่าวประชาสัมพนัธ์ มูลนิธิสือมวลชนฉะเชิงเทราจัดโครงการปั น

จกัรยาน ทวัร์ ออฟ ฉะเชิงเทรา ครังที 2/2561แปดริวปันชิวๆ ลิวตามลม ชมตลาดนํา ในวนัที 4 มีนาคม 2561 

เสน้ทาง ตลาดนครเนืองเขต ตลาดคลองสวน 100 ปี วดัเทพราช วดับางปลง ตลาดบา้นใหม่ 100 ปี ตลาดนาํบาง

คลา้ วดัสมาน สวนปาลม์ฟาร์มนก วดัโพรงอากาศ วดับางใหญ่  และระยะทาง  110 กิโลเมตร ค่าสมคัร 350 บาท 

ไดเ้สือโปโล 1 ตวั วตัถุประสงคก์ารจดัโครงการฯ  เพือเป็นการส่งเสริมสุขภาพดว้ยการปันจกัรยานรวมทงัยงัเป็น

การส่งเสริมการท่องเทียวจงัหวดัฉะเชิงเทรารายไดส่้วนหนึงหลงัหกัค่าใชจ่้าย นาํไปเลียงคนพิการทีบา้นบางปะกง 

และเก็บไวเ้ป็นสวสัดิการสือมวลชน เวลา เจ็บป่วย และเสียชีวิต  

 มตทิีประชุม รับทราบ 

 

ปิดประชุม เวลา 19.40 น. 
 

 



( นายจอมพงษ ์ ชูทบัทิม ) 

เลขาธิการหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา /ตรวจรายงานการประชุม 

 

นายพรชยั ธรรมจรูญ ผูจ้ดัการหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา / บนัทึกรายงานการประชุม 

นางนาํฝน ชะเอมทอง เจา้หนา้ทีหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา / พิมพร์ายงานการประชุม 

 

 
 


