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1.นายธาดา   อมรรัตนชยั      สมาชิกใหม่ 
   

วาระที 1 เรืองแจ้งเพอืทราบ 

- กจิกรรมร่วมกบัหอการค้าอนืๆ 

15 มกราคม 2563 นายวฒันา รัตนวงศ ์ประชุมคณะกรรมการบริหารหอการคา้ไทย ครังที 10/2562 เวลา 

13.00-1500 น. ณ หอ้งประชุมสภามหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย ชนั 15 อาคาร 24 มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย 

 12 กุมภาพนัธ ์2563 เวลา 13.00 น. นายวฒันา รัตนวงศ ์ประธานกิตติมศกัดิ ประชุมคณะกรรมการ

บริหารหอการคา้ไทย ครังที 11/2562  ณ หอ้งประชุมสภามหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย 

28 กุมภาพนัธ ์- 1 มีนาคม 2563 นายพรชยั  ธรรมจรูญผูจ้ดัการฯ นางนาํฝนชะเอมทองเจา้หนา้ที 

ร่วมอบรมเจา้หนา้ทีหอการคา้จงัหวดัทวัประเทศประจาํปี 2563 ณโรงแรมเดอะพาลาสโซกรุงเทพมหานคร 



17 มีนาคม 2563 เวลา 13.00 น. นายประโยชน์โสรัจจกิจ ประธานร่วมประชุมใหญ่สามญัสมาชิก 

หอการคา้ไทยครังที 54 ประจาํปี 2562 ณหอ้งแกรนดบ์อลรูมโรงแรมแกรนดไ์ฮแอทเอราวณักรุงเทพมหานคร 

 8 เมษายน 2563 เวลา 10.00-12.00 น. นายวฒันา รัตนวงศ ์ประธานกิตติมศกัดิ  นายประโยชน์ โสรัจจ

กิจ ประธาน นางวรนิตกตญาณ เลขาธิการ ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมหอการคา้จงัหวดัและพฒันา

เศรษฐกิจภูมิภาค หอการคา้ไทย ครังที 1/2563 ผา่นระบบ Conference Call ผา่นทาง GoogleMeet  

 8 เมษายน 2563 เวลา 13.00 – 15.00 น. นายวฒันา รัตนวงศ ์ประธานกิตติมศกัดิ ประชุม

คณะกรรมการบริหารหอการคา้ไทย  ดว้ยระบบConference Call ผา่นทาง GoogleMeet 

 15 เมษายน 2563 เวลา 10.00 น. นายวฒันา รัตนวงศ ์ประธานกิตติมศกัดิ นายประโยชน์ โสรัจจกิจ 

ประธาน นางวรนิตกตญาณ เลขาธิการ ร่วมประชุมในโอกาสทีประธานกรรมการหอการคา้ไทย (คุณกลินท ์

สารสิน) พบหอการคา้จงัหวดัทวัประเทศ ผา่นระบบ Conference Call ผา่นทาง GoogleMeet โดยมี

วตัถุประสงคเ์พือหารือและแลกเปลียนความคิดเห็นในการขบัเคลือนเศรษฐกิจภูมิภาค ในช่วงสถาการณ์การ

แพร่ระบาดไวรั้สCOVID-19 

17 เมษายน 2563 เวลา 14.00 น. หอการค้าจังหวดัฉะเชิงเทรา ร่วมกับคณะสมาชิกวุฒิสภา มอบ

สิงของเพือบรรเทาทุกขแ์ก่ประชาชนในพืนทีจงัหวดัฉะเชิงเทรา แก่จงัหวดัฉะเชิงเทรา โดยนายสรายุทธ แกว้

กูลปรีชา รองผูว้่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นผูรั้บมอบ เพือนําไปมอบช่วยเหลือประชาชนทีได้รับ

ผลกระทบต่อการแพร่ระบาดของเชือไวรัสโคโรน่า 2019 จาํนวน 1,900 ชิน 

 23 เมษายน 2563 เวลา 13.00 น. นายประโยชน์ โสรัจจกิจ ประธาน ร่วมประชุมหารือแนวทาง

ช่วยเหลือผูป้ระกอบการภาคธุรกิจเอกชนในสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า 2019 ร่วมกับ

หน่วยงานภาคเอกชนในจงัหวดัฉะเชิงเทรา ณ หอ้งประชุม บริษทั อีซูซุแสงหงส์ลิซซิง จาํกดั 

 28 เมษายน 2563 เวลา 14.00 น.หอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา ร่วมกบัคณะสมาชิกวุฒิสภา ร่วมมอบ

สิงของแก่ผูว้่าราชการจงัหวดัฉะเชิงเทรา ในโครงการเพือฮีโร่ไทยสูภ้ยัโควิด-19 ซึงประกอบดว้ย ชุด PPE 300 

ชุด Alcohol Gel 30 แกลอน หน้ากากอานามยั 4,000 ชิ น Leg Cover 1,000 คู่  GOGGLES จาํนวน 48 ชิ น 

lsolatin Gown 200 ชุด ณ หอ้งประชุมอาเซียน ชนั 1 ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

29 เมษายน 2563 เวลา 16.00 น.- 18.00 น.นางสาวเพลาพิลาส พุทธา ประธานYECนางสาวธวิยา 

สุดใจ เลขาธิกาYECร่วมประชุมผูป้ระกอบการรุ่นใหม่YECภาค 5 ภาคผ่านระบบ conference Call(Google 

HangoutsMeet) 

 30 เมษายน 2563 องค์กรภาคเอกชนในจงัหวดัฉะเชิงเทรา นาํโดย ดร.โอกาส เตพละกุล ประธาน

คณะกรรมการขบัเคลือนโครงการเขตพฒันาพิเศษภาคตะวนัออก จงัหวดัฉะเชิงเทรา  พร้อมคณะฯ ยนืหนงัสือ

มาตรการช่วยเหลือประชาชนและผูป้ระกอบการเพือเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนในช่วงภาวะวิกฤตการ



แพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019(covid-19) แก่นายระพี ผอ่งบุพกิจ ผูว้่าราชการจงัหวดัจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

และได้ไปยืนหนังสือดังกล่าว ต่อนายกรัฐมนตรีทีศูนยรั์บเรืองราวร้องทุกข์  ทาํเนียบรัฐบาล เมือวนัที 30 

เมษายน 2563 เพือพิจารณามาตรการช่วยเหลือประชาชนและผูป้ระกอบการเพือเป็นการบรรเทาความ

เดือดร้อนในช่วงภาวะวิกฤตการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019(covid-19) โดยขอให้รัฐบาลพิจารณา

จ่ายเงินเยยีวยาแก่ประชาชนทุกคนทีอยูใ่นทะเบียนราษฏร์ของกระทรวงมหาดไทย ทีอายรุะหว่าง 18–60 ปี (ซึง

อยูใ่นวยัแรงงาน เป็นกลุ่มคนทีสร้างรายไดเ้ขา้สู่ประเทศไทย เสียภาษีให้ภาครัฐมาโดยตลอด)ในอตัรา 5,000

บาท/คน เป็นระยะเวลา 3 เดือน อย่างเสมอภาค และเท่าเทียมกนั โดยยึดเลขบตัรประจาํตัวประชาชนตาม

ทะเบียนราษฏร์ของกระทรวงมหาดไทย พร้อมใหส่้งเลขพร้อมเพย ์หรือเลขบญัชีเงินฝากธนาคาร มาใหรั้ฐบาล

ตามช่องทางทีรัฐบาลกาํหนด เพือเป็นแนวทางในการนําไปใชเป็นมาตรการช่วยเหลือประชาชน ส่วน

มาตรการช่วยเหลือผูป้ระกอบการภาคธุรกิจ และภาคเอกชนของจงัหวดัฉะเชิงเทรา เห็นเสนอมาตรการให้

เลือนสญัญาเงินกูท้งัสัญญาระยะสันและระยะยาวแก่ผูป้ระกอบการ เป็นระยะเวลา 1 ปี และพกัชาํรพทงัตน้

และดอกเบียเป็นเวลา 1 ปี และเสนอใหรั้ฐบาลเพิมวงเงินกูซ้อฟท์โลน แก่ผูป้ระกอบการเพิมมากข้นึ ในอตัรา

ดอกเบียตาํหรือปลอดดอกเบีย เพือใหภ้าคธุรกิจสามารถอยู่รอดได ้รวมถึงเสนอให้รัฐบาลคืนเงินประกนัการ

ใชไ้ฟฟ้าแก่ผูใ้ชไ้ฟฟ้าทุกรายโดยไม่มีการยกเวน้หรือเงือนไขใดๆ และเสนอให้รัฐบาลคืนเงินประกนัการใช้

นาํประปาแก่ผูใ้ชน้าํประปาทุกรายโดยไม่มีการยกเวน้หรือเงือนไขใดๆ ทงันี องค์กรภาคเอกชนในจงัหวดั

ฉะเชิงเทรา ไดต้ระหนกัถึงปัญหาดงักล่าว ซึงเป็นปัญหาใหญ่และสาํคญัของประเทศชาติและนานาชาติทุกคน

ควรไดร่้วมมือและช่วยเหลือใหผ้า่นพน้วิกฤตไปไดด้ว้ย 

 5 พฤษภาคม 2563 เวลา 10.00 น. นายประโยชน์ โสรัจจกิจ ประธาน นางวรนิตกตญาณ เลขาธิการ 

นายพรชยั ธรรมจรูญ ผูจ้ดัการ นางนาํฝน ชะเอมทอง เจา้หน้าที ร่วมอดัคลิปโปรโมทชวนคนไทยโหลดแอบ

หมอชนะ ร่วมสู่ภยัโควิด-19 ณ สาํนกังานหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา 

 6 พฤษภาคม 2563 เวลา 07.00 น. หอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา ร่วมกบั ชมรมวิงเมืองแปดริว สโสรไล

ออนส์ฉะเชิงเทรา กลุ่มผูป้ระกอบการรุ่นใหม่ YEC หอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา นร่วมพิธีมอบเครืองช่วย

หายใจใหก้บัโรงพยาบาลพุทธโสธร ณ บริเวณหนา้เสาธง สนามหน้าศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา  และร่วม

กิจกรรมวิงออกกาํลงักายร่วมกนั 

7 พฤษภาคม 2563 เวลา 10.00 - 12.00 น. นายประโยชน์ โสรัจจกิจ  นายชยัรัตน์ โสธรนพบุตร นาย

อาทร ผดุงเจริญ ประธาน นางสาวเพลาพิลาส พุทธา ประธานYECนางสาวธวิยา สุดใจ เลขาธิกาYECร่วม

ประชุมคณะกรรมการหอการคา้กลุ่มจงัหวดัภาคตะวนัออก1ครังที1 / 2563 ผา่นการประชุมVideo Conference 

ดว้ยระบบ Google HangoutsMeet 



12 พฤษภาคม 2563 เวลา 14.00 น. หอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา  เป็นตวัแทนหอการคา้ไทย ในการส่ง

มอบ "ห้องแยกป้องกันเชือความดันลบแบบเคลือนที (Negative Pressure Isolation Room ) " ให้กับ

โรงพยาบาลพุทธโสธร ซึงมลูนิธิพาณิชยส์งเคราะห์ โดย หอการคา้ไทย ไดร้ะดมทุนรับบริจาคจากเครือข่าย

เพือจดัซือ "ห้องแยกป้องกนัเชือความดันลบแบบเคลือนที มอบให้กบัโรงพยาบาลต่างๆ ทั วประเทศ รวม

ทังหมด 16 แห่ง เป็นอุปกรณ์เสริมพิเศษออกแบบมาเพือลดการสัมผสัละอองนําทีฟุ้งกระจายในขณะ

ปฏิบติังาน ช่วยลดโอกาสการติดเชือจากผูป่้วย ลดความเสียงของบุคลากรทางการแพทย ์และคนไทยให้

ปลอดภยัจากการติดเชือโควิด-19 และเชือโรคต่างๆ ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

 กจิกรรมร่วมกบัภาครัฐ 

21 มกราคม 2563 เวลา 13.30 น. นายพรชยั ธรรมจรูญ ผูจ้ดัการ ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริม

และพฒันาคุณภาพชีวิตคนพิการ ประจาํจงัหวดัฉะเชิงเทราครังที 3 / 2563 ณห้องประชุมสุนทรพิพิธชนั 3 

ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

23 มกราคม 2563 เวลา 13.30 น. นางสาวอภินันท์ภรณ์  ใต้หลา้สถาพร กรรมการ ร่วมประชุม

คณะกรรมการใหค้วามช่วยเหลือผูป้ระสบภยัพิบติัจงัหวดัฉะเชิงเทรา (ศอ.ปส.จ.ฉช.) ครังที 2 / 2563  ณ ห้อง

ประชุมศนูยข์อ้มลูอาเซียนชนั 1 ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

24 มกราคม 2563 เวลา 9.00 น. นายประโยชน์ โสรัจจกิจ ประธาน ประชุมคณะอนุกรรมการบริหาร

ราชการเชิงยทุธศาสตร์ ครังที 1/2563 ณ หอ้งประชุมบา้นโพธิ สาํนกังานศึกษาธิการจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

24 มกราคม 2563 เวลา 13.00 น นางวรนิตกตญาน เลขาธิการ ร่วมประชุมคณะกรรมการและ

อนุกรรมการศูนยอ์าํนวยการความปลอดภยัทางถนนจงัหวดัฉะเชิงเทราครังที 3 ปีงบประมาณ 2563 ณห้อง

ประชุมมรุพงศศิ์ริพฒัน์ชนั 4    ศาลากลางฉะเชิงเทรา 

27 มกราคม 2563เวลา 13.00 น. นายประโยชน์  โสรัจจกิจ ประธาน ร่วมประชุมคณะกรรมการ

ประสานแผนพฒันาทอ้งถินระดบัจงัหวดัครังที 1 / 2563 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจงัหวดั

ฉะเชิงเทราตาํบลบางแกว้  อาํเภอเมือง    จงัหวดัฉะเชิงเทรา 

28 มกราคม2563 เวลา 14.00 น. นายอาทร ผดุงเจริญ ร่วมประชุมเตรียมการป้องกนัและแกปั้ญหาการ

ขาดแคลนนาํเพืออุปโภคบริโภคและปัญหาภยัแลง้ในพืนทีจงัหวดัฉะเชิงเทรา  ณห้องประชุมมรุพงศศิ์ริพฒัน์

ชนั 4  ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

28 มกราคม 2563 เวลา 09.30น.นายจิตรกร  เผด็จศึก รองประธานร่วมประชุมคณะกรรมการ

ประสานงานการขบัเคลือนและขยายผลโครงการอนัเนืองมาจากพระราชดาํริจงัหวดัฉะเชิงเทราครังที1 / 2563 

ณหอ้งประชุมมรุพงศศิ์ริพฒัน์ชนั 4 ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา 



28 มกราคม 2563 เวลา 9.30 น. นายประโยชน์ โสรัจจกิจ ประธาน ร่วมประชุมคณะกรรมการ

ประสานงานการขบัเคลือนและขยายผลโครงการอนัเนืองมาจากพระราชดาํริจงัหวดัฉะเชิงเทราครังที 1 / 2563  

ณ หอ้งประชุมมรุพงศศิ์ริพฒัน์ชนั 4 ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

28 มกราคม 2563เวลา 09.30 น. นายยุทธนา มาตเจือ กรรมการ ร่วมประชุมพิจารณารายงาน

ความก้าวหน้าฉบับทีสองโครงการศึกษาจัดทาํแผนแม่บทการพฒันาระบบขนส่งสาธารณะกลุ่มจังหวดั

ฉะเชิงเทราชลบุรีระยองเพือรองรับการพฒันาเขตพฒันาพิเศษภาคตะวนัออกนกัหอ้งประชุม 401 ชนั 4 อาคาร

สนข. กรุงเทพมหานคร 

 

28 มกราคม 2563 เวลา 13.30 น. นายประโยชน์ โสรัจจกิจ ประธาน ร่วมประชุมคณะกรรมการ

กาํหนดราคาทรัพยจ์งัหวดัฉะเชิงเทรา ครังที 2/2563 ณ สาํนกังานบงัคบัคดีจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

28 มกราคม 2563 เวลา 14.00 น. นายประโยชน์โสรัจจกิจ ประธาน นายอาทรผดุงเจริญรองประธาน

ร่วมประชุม VEDConferenceการป้องกนัและแกไ้ขปัญหาภยัแลง้ปี 2563  ณ ห้องประชุมศูนยข์อ้มูลอาเซียน

ศาลากลางฉะเชิงเทรา 

29 มกราคม 2563 เวลา 9.30 น. นายจิตรกร เผด็จศึก ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพฒันาเอ

สเอมอีตามแนวทางประชารัฐประจาํจงัหวดัฉะเชิงเทรา ครังที 1/2563 ณ หอ้งประชุมศนูยข์อ้มูลอาเซียน ชนั 1 

ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

30 มกราคม 2563 เวลา 9.00 น. นายประโยชน์ โสรัจจกิจ ประธาน นายอาทร ผดุงเจริญ รองประธาน 

ร่วมให้สัมภาษณ์กบั มูลนิธิสถาบนัวิจยันโยบายเศรษฐกิจการคลงั เพือรับฟังความคิดเห็นในเรืองโครงการ

สาํรวจขอ้มูลความตอ้งการการขาดแคลนแรงงานของสถานประกอบการ ปี 2562 เพือพฒันาขอ้มูลอุปสงค ์

อุปทานดา้นแรงงาน เพือส่งเสริมการมีงานทาํอย่างมีคุณค่า เพือรองรับงานในอนาคตและงานสีเขียวให้กบั

สาํนกังานปลดักระทรวงแรงงาน ณ อาคารหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา 

30 มกราคม 2563 เวลา 09.30 น. นางวรนิตกตญาน เลขาธิการ ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ

ประจาํเดือนมกราคม 2563 ครังที 1 / 2563ณ หอ้งประชุมมรุพงศศิ์ริพฒัน์ชนั4  ศาลากลางฉะเชิงเทรา 

30 มกราคม 2563 เวลา 13.30 น. นายพงษ์ศักดิ เสริมศักดิศศิธร  รองประธาน ร่วมประชุม

คณะกรรมการรักษาความมนัคงและสงบเรียบร้อยจงัหวดัเชิงเทราครังที 1 / 2563  ณ ห้องประชุมมรุพงศ์ศิ

ริพฒัน์ชนั  4 ศาลากลางฉะเชิงเทรา 



30 มกราคม 2563เวลา 13.30 น. นายพงษ์ศักดิเสริมศักดิศศิธร รองประธาน ร่วมประชุม

คณะกรรมการศูนยอ์าํนวยการป้องกนัและปราบปรามยาเสพติดจงัหวดัฉะเชิงเทราครังที 1 / 2563  ณ ห้อง

ประชุมมรุพงศศิ์ริพฒัน์ชนั  4 ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

30-31 มกราคม2563 เวลา 8.00 น. นายชยัรัตน์ โสธรนพบุตร ประชุมใหค้วามรู้แก่ผูผ้ลิตชุมชน OTOP 

ในการส่งเสริมและพฒันาผลิตภณัฑ ์ณ โรงแรมทีวินเทจ บางคลา้ จงัหวดัฉะเชิงเทรา 

31 มกราคม 2563 เวลา 9.00-12.00 น. นายจิตรกร เผด็จศึก รองประธาน ประชุมชีแจงสถานการณ์

พฒันาระบบการวางแผนบริหารจดัการนาํพืนที EEC ณ หอ้งประชุมมรุพงษศิ์ริพฒัน์ ชนั 4 ศาลากลางจงัหวดั

ฉะเชิงเทรา 

31 มกราคม 2563 เวลา 08.30 - 16.30 น.นายอาทร ผดุงเจริญ รองประธาน  ร่วมประชุมสัมมนา

โครงการครังที 2 โครงการศึกษาเพือประเมินผลกระทบสิงแวดลอ้มเชิงยทุธศาสตร์โครงการพฒันานาํตน้ทุน

ลุ่มนาํปราจีนบางปะกง  ณ หอ้งประชุมหอ้งเพทายชนั 1โรงแรมแกรนดร์อยลัพลาซ่าจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

31 มกราคม 2563  เวลา 09.00-13.30 น. คณะกรรมการหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทราร่วมสัมมนาเพือ

สร้างความเขา้ใจเกียวกบัแผนผงัการใชป้ระโยชน์ในทีดินและแผนผงัการพฒันาโครงสร้างพืนฐานและระบบ

สาธารณูปโภคเขตพฒันาพิเศษภาคตะวนัออก  ณ ห้องราชพฤกษ์โรงแรมซนัไรส์  ลากูลโฮเทลแอนด์กอลฟ์

อาํเภอบางคลา้ จงัหวดัฉะเชิงเทรา 

31 มกราคม 2563 เวลา 09.00 ถึง 12.00 น. นายณรงค์ศกัดิแก้วเมืองเพชร ทีปรึกษา ร่วมประชุม

สรุปผลการพิจารณาแนวทางเลือกและรูปแบบทีเหมาะสมของโครงการ (สัมมนาครังที 2) โครงการสาํรวจ

และออกแบบปรับปรุงและแกไ้ขปัญหาการจราจรบนทางหลวงหมายเลข 34 ช่วงตดัทางหลวงพิเศษหมายเลข

9 จุดตดัทางหลวงพิเศษ เมืองชลบุรีส่วนที2  ณอาคารสมัมนาหอ้งโถง ชนั 1 ศนูยฝึ์กอบรมบางปะกงการไฟฟ้า

ฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยอาํเภอบางปะกงจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

3 กุมภาพนัธ ์2563 เวลา 14.30 น. นางสาวอภินนัทภ์รณ์ ใตห้ลา้สถาพร กรรมการ ประชุมผ่านระบบ 

VDO Conference ประชุมเพือติดตามสถานการณ์และเตรียมความพร้อมในการป้องกนั ควบคุม และแกไ้ข

ปัญหาสถานการณ์การระบาดของโรคปอดอกัเสบจากเชือโรงไวรัสโคโรนา สายพนัธุ์ใหม่ 2019 ณ ตึกสันติ

ไมตรี ทาํเนียบรัฐบาล ณ หอ้งประชุมมรุพงษศิ์ริพฒัน์ ชนั 4 ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

3 กุมภาพนัธ์ 2563 เวลา 15.30 น. นางสาวอภินันท์ภรณ์ใต้หลา้สถาพรกรรมการร่วมประชุมผ่าน

ระบบ VDO conference ณหอ้งประชุมศนูยข์อ้มลูอาเซียนชนั 1  ศาลากลางจงัหวดัเชิงเทรา 



4 กุมภาพนัธ์ 2563 เวลา 09.30 น. นางสาวอภินันท์ภรณ์ ใต้หล้าสถาพรกรรมการร่วมประชุม

คณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผูป้ระสบภยัพิบติัจงัหวดัฉะเชิงเทราครังที 3 / 2563 หน้าห้องประชุมศูนย์

ขอ้มลูอาเซียนชนัศาลากลางจงัหวดัเชิงเทรา 

4 กุมภาพนัธ ์2563 เวลา 14.30 น. นายอาทรผดุงเจริญนายจิตรกรเผด็จศึก  รองประธาน นางวรนิตกต

ญาณ ร่วมประชุมคณะกรรมการภาครัฐและเอกชนเพือแกไ้ขปัญหาทางเศรษฐกิจจงัหวดัฉะเชิงเทราครังที1 / 

2563 ณหอ้งประชุมมรุพงศศิ์ริพฒัน์ชนั  4  ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

5 กุมภาพนัธ ์2563 เวลา 9.00 น. นายณรงคศ์กัดิแกว้เมืองเพชร  ทีปรึกษาประธาน ร่วมประชุมหารือ

จุดกลบัรถโครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 365 เลียงเมืองฉะเชิงเทรา  ณ หอ้งประชุมองคก์ารบริหารส่วน

ตาํบลบางตีนเป็ดอาํเภอเมืองจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

5 กุมภาพนัธ์ 2563 เวลา 13.30 น.นายอาทรผดุงเจริญรองประธานร่วมประชุมคณะกรรมการ

บริหารงานจงัหวดัแบบบูรณาการ (กบจ.)  จงัหวดัฉะเชิงเทราครังที  1 / 2563 ณหอ้งประชุมมรุพงศศิ์ริพฒัน์ชนั

4 ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

6 กุมภาพนัธ ์2563 เวลา 9.30-11.30 น. นายชยัรัตน์ โสธรนพบุร  นายอาทร ผดุงเจริญ รองประธาน 

นางวรนิตกตญาณ เลขาธิการ ร่วมการนําเสนอเผยแพร่ผลงานวิจยัแผนพฒันาเมืองใหม่มติทีอยู่อาศยั แก่

เครือข่ายในพืนที ณ หอ้งประชุมมรุพงษศิ์ริพฒัน์ ชนั 4 ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

7 กุมภาพนัธ ์2563 เวลา 09.00 - 12.00 น. นายชยัรัตน์ โสธรนพบุรนายอาทรผดุงเจริญนายมนัสตนั

งาม  รองประธาน นางวรนิตกตญาณ เลขาธิการ นายพรชยั ธรรมจรูญ ผูจ้ดัการฯ ร่วมประชุมคณะกรรมการ

ร่วมภาคเอกชน  3 สถาบนั (กรอ.) เพือพฒันาแกไ้ขปัญหาทางเศรษฐกิจกลุ่มจงัหวดัภาคตะวนัออก  ณ ห้อง

ประชุมแหลมทองเซอร์วิสอพาร์ทเมน้ทอ์าํเภอศรีราชาจงัหวดัชลบุรี 

7 กุมภาพนัธ ์2563 เวลา 10.00 -12.00 น. นางสาวอภินนัทภ์รณ์ใตห้ลา้สถาพรกรรมการร่วมกิจกรรม

ตามโครงการรณรงคแ์ละกวดขนัรถควนัดาํเพือป้องกนัและลดมลพิษทางอากาศฝุ่ นละอองขนาดเล็กPM 2.5  

ณ บนถนนสาย 304 สุวินทวงศห์นา้สนามกีฬาจงัหวดัฉะเชิงเทรา ( สนามกีฬาสุบินพิมพยจนัทร์)อาํเภอเมือง

จงัหวดัฉะเชิงเทรา 

11 กุมภาพนัธ ์2563 เวลา 09.00 - 16.30 น.นายประโยชน์โสรัจจกิจ  ประธาน นายอาทรผดุงเจริญนาง

วรนิตกตญาณ เลขาธิการ ร่วมประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพือพฒันาและแกไ้ขปัญหาทาง

เศรษฐกิจกลุ่มจงัหวดัภาคตะวนัออก1  เพือจัดเตรียมข้อเสนอสําหรับการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็น

ทางการนอกสถานทีณหอ้งประชุมชลบุรีชนั 3  ศาลากลางจงัหวดัชลบุรีอาํเภอเมืองจงัหวดัชลบุรี 



12 กุมภาพนัธ์ 2563เวลา 08.30-16.30 น.นายมนัสตนังาม  รองประธาน นางวรนิตกตญาณ เลขาธิการ ร่วม

โครงการส่งเสริมและพฒันาศกัยภาพดา้นการท่องเทียวจงัหวดัฉะเชิงเทราประจาํปีงบประมาณพ.ศ. 2563 กิจกรรม

ส่งเสริมการท่องเทียวชุมชนณหอ้งชลธี 1 โรงแรมซนัธาราเวลเนสรีสอร์ทแอนโฮเทลอาํเภอเมืองจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

17 กุมภาพนัธ ์2563 เวลา 13.30 น. นายประโยชน์โสรัจจกิจ ประธาน นายอาทรผดุงเจริญนายจิตรกร

เผด็จศึกรองประธานร่วมรับฟังความคิดเห็นการนาํแบบภูมิสถาปัตยแ์ละแบบก่อสร้างสวนสาธารณะเฉลิมพระ

เกียรติเนืองในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศกัราช  2562  ณ หอ้งประชุมมรุพงศศิ์ริพฒัน์

ชนั  4 ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

20 กุมภาพนัธ์ 2563เวลา 13.00 น.นางวรนิตกตญาณ เลขาธิการร่วมประชุมคณะกรรมการและ

อนุกรรมการศูนยอ์าํนวยความปลอดภัยทางทอ้งถนนจงัหวดัฉะเชิงเทราครังที 2 / 2563  ณ ห้องประชุมมรุ

พงศศิ์ริพฒัน์ชนั 4 ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

21 กุมภาพนัธ ์2563 เวลา 8.30 – 12.00 น. นายจอมพงษ์ ชูทบัทิม (รองประธาน)  ร่วมสัมมนารับฟัง

ความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะต่อ (ร่าง) แผนการพฒันาภาคเกษตรภายใตโ้ครงการศึกษาความเหมาะสมการ

กาํหนดพืนทีเขตพฒันาพิเศษภาคตะวนัออก ระยะที 2 ณ ห้องบอลรูมแกรนด์บอลรูม โรงแรมฮอลิเดยอิ์นท ์

แอนดส์วีทระยะง ซิติเซนเตอร์ จงัหวดัระยอง 

24 กุมภาพนัธ ์2563 เวลา 09.30 - 12.00 น. นายอาทรผดุงเจริญรองประธานร่วมประชุมคณะกรรมการ

พฒันาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศจงัหวดัฉะเชิงเทราครังที 1 / 2563 ณ ห้องประชุมมรุพงศส์ศิริพฒัน์ชนั4 

ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

24 กุมภาพนัธ ์2563 เวลา 10.00 น. นายจอมพงษ ์ชูทบัทิม รองประธาน ประชุมคณะกรรมการพฒันา

องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัฉะเชิงเทรา และประชาคมระดบัจงัหวดั ณ ห้องประชุมบางแกว้ องค์การบริหาร

ส่วนจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

24 กุมภาพนัธ ์2563 เวลา 13.30 น. นายประโยชน์โสรัจจกิจ ประธาน ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการ

บริหารกองทุนพฒันาSME ตามแนวพระราชประชารัฐประจาํจงัหวดัฉะเชิงเทราครังที 2 / 2563 ณหอ้งประชุม

มรุพงศศิ์ริพฒัน์ชนั 4 ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

25 กุมภาพนัธ ์2563 เวลา 9.30 น. นายจอมพงษ ์ชูทบัทิม รองประธาน ประชุมคณะกรรมการประสาน

และขบัเคลือนนโยบายสานพลงัประชารัฐ ครังที 1/2563 ณ ห้องประชุมมรุพงษ์ศิริพฒัน์ ชัน 4 ศาลากลาง

จงัหวดัฉะเชิงเทรา 

25 กุมภาพนัธ ์2563 เวลา 14.00 - 20.00 น. นายประโยชน์โสรัจจกิจ ประธานร่วมประชุมใหญ่สามญั

สมาชิกและเลือกตงัคณะกรรมการบริหาร สภาอุตสาหกรรมจงัหวดัฉะเชิงเทราวาระปีบริหาร 2563 - 2565 



และฟังบรรยายพิเศษเรืองนวตักรรมยุทธศาสตร์ธุรกิจเพือการสร้างชาติณห้องทบัทิมโรงแรมแกรนด์รอยลั

พลาซ่า อาํเภอเมืองจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

25 กุมภาพนัธ์ 2563 เวลา 14.00 น. นางสาวอภินันท์ทนาภรณ์ใต้หลา้สถาพรกรรมการร่วมประชุมเตรียม

ความพร้อมพิธีเปิดและตรวจความพร้อมการปล่อยยานพาหนะกิจกรรมจิตอาสาต้านภยัแลง้การประสานความ

ร่วมมือแกไ้ขปัญหาภยัแลง้อยา่งยงัยนืณหอ้งประชุมศนูยข์อ้มลูอาเซียนชนั 1 ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

27 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 13.30 น. นายพงษ์ศักดิเสริมศักดิศศิธร  รองประธาน ร่วมประชุม

คณะกรรมการศูนยอ์าํนวยการป้องกนัและปราบปรามยาเสพติดจงัหวดัฉะเชิงเทราครังที 2 /2563 ณ ห้อง

ประชุมมรุพงศศิ์ริพฒัน์ชนั 4 ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

27 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 13.30 น. นายพงษ์ศักดิ เสริมศักดิศศิธรรองประธานร่วมประชุม

คณะกรรมการรักษาความมนัคงและความสงบเรียบร้อยจงัหวดัฉะเชิงเทราครังที2  /2563 ณ ห้องประชุมมรุ

พงศสิ์ริพฒัน์ชนัสีศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

27 กุมภาพนัธ์ 2563 เวลา 09.30 น. นายประโยชน์โสรัจกิจจร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ

ประจาํเดือนกุมภาพนัธ ์2563 หนา้หอ้งประชุมมรุพงศสิ์ริพฒัน์ชนัสีศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

2 มีนาคม 2563 เวลา 08.30 - 12.00 น. นายประโยชน์  โสรัจจกิจ ประธาน ร่วมประชุมเพือหารือ

มาตรการป้องกนัแกไ้ขและลดผลกระทบสิงแวดลอ้มกลุ่มยอ่ย ครังที 1 โครงการสาํรวจและออกแบบโครงข่าย

สนบัสนุนระบบโลจิสติกส์ภาคตะวนัออกสายทางเลียงเมืองฉะเชิงเทราดา้นใตส่้วนที 1 ณ หอ้งประชุมองคก์าร

บริหารส่วน  ตาํบลเสมด็ใต ้ อาํเภอบางคลา้ จงัหวดัฉะเชิงเทรา 

2 มีนาคม 2563 เวลา 13.00 - 16.30 น. นายณรงคศ์กัดิ แกว้เมืองเพชร ทีปรึกษา ร่วมประชุมเพือหารือ

มาตรการป้องกันแก้ไขและลดผลกระทบสิงแวดลอ้มกลุ่มย่อย ครังที  2 โครงการสํารวจและออกแบบ

โครงข่ายสนับสนุนระบบโลจิสติกส์ภาคตะวนัออกสายทางเลียงเมืองฉะเชิงเทราด้านใตส่้วนที 2 ณ  ห้อง

ประชุมสภาองคก์ารบริหารส่วน ตาํบลวงัตะเคียน อาํเภอเมือง  จงัหวดัฉะเชิงเทรา 

3 มีนาคม 2563 เวลา 9.30 น. นางวรนิตกตญาณ เลขาธิการ ร่วมลงนามบนัทึกขอ้ตกลงความร่วมมือ

โครงการสืบสานอนุรักษ์ศิลป์ผา้ถินไทย ดาํรงไวใ้นแผ่นดิน ณ โรงแรมซนัไรส์ ลากูน โฮเทลแอนด์กอล์ฟ 

ตาํบลท่าทองหลาง อาํเภอบางคลา้ จงัหวดัฉะเชิงเทรา 

4 มีนาคม 2563 เวลา 09.30- 12.00 น. นายจิตรกร เผด็จศึก รองประธาน ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการ

พฒันาการเกษตรและสหกรณ์จงัหวดัเชิงเทรา  ครังที1  / 2563 ณ ห้องประชุมศูนยข์อ้มูลอาเซียน ชนั 1 ศาลา

กลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา 



4 มีนาคม 2563 เวลา 10.00 น.  นายพงษ์ศัก ดิ  เสริมศัก ดิศศิธร รองประธาน ร่วมประชุม

คณะอนุกรรมการพิจารณาเงือนไขในใบอนุญาตประกอบขนส่งประจาํทางประจาํจงัหวดัเชิงเทรา ครังที 1 / 

2562  ณ หอ้งประชุมนามตณัฑิกุล  สาํนกังานขนส่งจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

5 มีนาคม 2563 เวลา 13.30 น. นางวรนิตกตญาณ เลขาธิการ ร่วมประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อ

จงัหวดัฉะเชิงเทราและหน่วยงานทีเกียวขอ้งในการรับมือโรคติดเชือไวรัสโคโรนา 2019 ในระดบัจงัหวดักรณี

มีการแพร่กระจายเชือในวงกวา้ง ณ หอ้งประชุมมรุพงศศิ์ริพฒัน์ ชนั 4 ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

9 มีนาคม 2563 เวลา 08.00- 16.00 น. นายประโยชน์ โสรัจจกิจ ประธาน ร่วมลงพืนทีตอ้นรับรัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงการอุดดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจยัและนวตักรรม (ดร.สุวิทยเ์มษินทรีย)์  ณ จงัหวดัฉะเชิงเทรา  ณ  ห้อง

ประชุมชนั 5  อาคารราชนครินทร์มหาวิทยาราชภฎัราชนครินทร์อาํเภอเมือง จงัหวดัฉะเชิงเทรา 

9 มีนาคม 2563  เวลา13.30 น. นายจอมพงษ์  ชูทบัทิม ร่วมประชุมคณะกรรมการพิจารณาแผนงาน

ประกอบกิจการฆ่าสตัวป์ระจาํจงัหวดัฉะเชิงเทรา ณ หอ้งประชุมสาํนกังานปศุสตัวจ์งัหวดัฉะเชิงเทรา 

11 มีนาคม 2563 เวลา 09.30 น. นายประโยชน์ โสรัจจกิจ ประธาน ร่วมประชุมคณะกรรมการสถิติ

ระดบั จงัหวดัฉะเชิงเทรา ครังที 1 / 2563 ณ หอ้งประชุมมรุพงศศิ์ริพฒัน์ ชนั 4 ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

11 มีนาคม 2563เวลา 13.00 น. นางสาวอภินันทนาพร  ใต้หลา้สถาพร กรรมการ ร่วมประชุม

คณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผูป้ระสบภยัพิบติัจงัหวดัฉะเชิงเทรา (ก.ช.ภ.จ.ฉช.) ครังที 5/2653 ณ ห้อง

ประชุมศนูยข์อ้มลูอาเซียน ชนั 1  ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

17 มีนาคม 2563 เวลา 8.30-12.00 น. นายณรงค์ศกัดิ แกว้เมืองเพชร ทีปรึกษา ร่วมประชุมกลุ่มย่อย 

(Focus Croup) โครงการศึกษาจัดทาํแผนแม่บทการพฒันาระบบขนส่งสาธารณะกลุ่มจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

ชลบุรี ระยอง เพือรองรับการพฒันาเขตพฒันาพิเศษภาคตะวนัออก ณ ห้องประชุมศูนยก์ารเรียนรู้ เทศบาล

เมืองฉะเชิงเทรา จงัหวดัฉะเชิงเทรา 

21 มีนาคม 2563 เวลา 13.30 น. นายพงบษศ์กัดิ เสริมศกัดิศศิธร รองประธาน ประชุมคณะกรรมการ

ยาเสพติดจงัหวดัฉะเชิงเทรา ณ หอ้งมรุพงษศิ์ริพฒัน์ ชนั 4 ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

23 มีนาคม 2563 เวลา 13.30 น. นายประโยชน์ โสรัจจกิจ ประธาน ประชุมคณะกรรมการกาํหนด

ราคาทรัพยจ์งัหวดัฉะเชิงเทรา ณ หอ้งประชุม สาํนกังานบงัคบัคดีจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

26 มีนาคม 2563 เวลา 13.30 น. นายประโยชน์ โสรัจจกิจ ประธาน ประชุมคณะกรรมการกาํหนด

ราคาทรัพยจ์งัหวดัฉะเชิงเทรา ณ สาํนกังานบงัคบัคดีจงัหวดัฉะเชิงเทรา 



9 เมษายน 2563 เวลา 14.00 น. นายพรชยั  ธรรมจรูญผูจ้ดัการร่วมประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริม

และพฒันาคุณภาพชีวิตคนพิการประจาํจงัหวดัฉะเชิงเทรา  ครังที 4/2563  ณ หอ้งประชุมมรุพงศศิ์ริพฒัน์ชนั 4 

ศาลากลางฉะเชิงเทรา 

27 เมษายน 2563 เวลา 13.00 - 14.00 น. นายประโยชน์โสรัจจกิจ ประธาน ร่วมงานแถลงข่าวการรวม

พลงัคนไทยฝ่าวิกฤตโควิด-19 พร้อมเปิดตวักลุ่มช่วยกนัแอปหมอชนะและชุดตรวจประสิทธิภาพสูงณศาลา

กลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

5 พฤษภาคม 2563 เวลา 14.00 น. นางสาวอภินันท์ภรณ์  ใตห้ลา้สถาพร  กรรมการ  ร่วมประชุม

คณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผูป้ระสบภยัพิบติัจงัหวดัฉะเชิงเทราครังที 7 / 2563 ณ ห้องประชุมสุนทร

พิพิธชนั 3  ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

8 พฤษภาคม 2563 เวลา09.00 น. นายประโยชน์โสรัจจกิจ  ประธาน ร่วมประชุมคณะทาํงานบริหาร

จดัการขอ้มลูและการขอใชป้ระโยชน์จากกลอ้งโทรทศัน์วงจรปิดระดบัจงัหวดั  ( CCTV) ณห้องประชุมมรุ

พงศศิ์ริพฒัน์ชนั 4  ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

12 พฤษภาคม 2563 เวลา 9.00 น. นายจิตรกรเผด็จศึกรองประธานร่วมประชุมคณะอนุกรรมการ

ดาํเนินงานตามยทุธศาสตร์ชาติว่าดว้ยการป้องกนัและปราบปรามทุจริตจงัหวดัฉะเชิงเทรา  ณ ห้องประชุมมรุ

พงศศิ์ริพฒัน์ชนั 4ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

15 พฤษภาคม 2563 เวลา09.30 น.นายจิตรกร  เผด็จศึก รองประธาน ร่วมประชุมการขบัเคลือนศูนย์

เทคโนโลยีเกษตรและวฒันกรรม ( Agritech and innovation Center ) ณห้องประชุมสาํนักงานเกษตรและ

สหกรณ์จงัหวดัฉะเชิงเทรา 

21 พฤษภาคม 2563 เวลา 10.00 - 12.00 น. นายประโยชน์โสรัจจกิจประธาน นายชยัรัตน์  โสธรนพ

บุตร นายมนัส ตั นงาม นายจิตรกร เผด็จศึก รองประธาน นางวรนิตกตญาณ เลขาธิการ ร่วมประชุม

คณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบนั  (กกร.) จงัหวดัฉะเชิงเทราครังที  2 /2563  ณ หอ้งประชุมสุนทรพิพิธ 

ชนั 3 ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

21 พฤษภาคม 2563 เวลา 10.00 - 12.00 น.นางวรนิตกตญาณ เลขาธิการ ร่วมประชุมคณะกรรมการ

กาํหนดราคาทรัพยจ์งัหวดัฉะเชิงเทรา ณ หอ้งสาํนกังานบงัคบัคดีจงัหวดัฉะเชิงเทรา 
 

- กจิกรรมอนืๆ 

23 มกราคม 2563 เวลา 17.30 น. นายประโยชน์ โสรัจจกิจ ประธาน และคณะกรรมการ ร่วมงาน  

Grend opening โชวรู์มและศนูยบ์ริการนิสสนัฉะเชิงเทรา ณ บริษทั จีทีออโตโมบิล จาํกดั 



30 มกราคม 2563  เวลา 09.30 น. นายประโยชน์โสรัจจกิจ ประธาน ร่วมงานตรุษจีนประจาํปี 2563 

ของศาลเจา้พ่อหลกัเมืองฉะเชิงเทรา  ณ ศาลเจา้พ่อหลกัเมืองฉะเชิงเทรา 

1 กุมภาพนัธ์ 2563 เวลา 18.00 น. หอการคา้จังหวดัฉะเชิงเทรา ร่วมงานคืนสู่เหยา้ สารภีคืนถิน ณ 

สนามกีฬา มหาวิทยาลยัราชภฏัราชนครินทร์ จงัหวดัฉะเชิงเทรา หอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา สนับสนุน 1 

โต๊ะ เป็นเงิน 3,000 บาท 

9 กุมภาพนัธ์ 2563 เวลา 06.00 น. คณะกรรมการหอการค้าจงัหวดัเชิงเทราร่วมงานวิงเพือชา้งท่า

ตะเกียบครังที  1  ณ อ่างเก็บนาํคลองสียดัอาํเภอท่าตะเกียบจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

15 กุมภาพนัธ์ 2563 เวลา 05.30 น. หอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา ร่วมกบัชมรมวิงเมืองแปดริว จดั

กิจกรรมเดิน-วิง ส่งกาํลงัใจไปอู่ฮนั ทีเกิดการระบาดของไวรั้สโคโรน่า 2019 ณ สนามหน้าศาลากลางจงัหวดั

ฉะเชิงเทรา 

15 กุมภาพนัธ ์2563 เวลา 09.00- 12.00 น.หอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทราร่วมแข่งขนัและสนับสนุนโบ

ลิงการกุศลสโมสรไลออนส์ฉะเชิงเทรา ชนั2  ณ Blu–O Rhythm&Bowlชนั 2 เมกาบางนากรุงเทพมหานคร 

24 กุมภาพนัธ ์2563  เวลา17.30 น. หอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา ร่วมงาน ราตรีร่วมใจภกัดิ อนุรักษ์ผา้

ไทย จดัโดยสมาคมวฒันธรรมหญิง จงัหวดัฉะเชิงเทรา สนบัสนุน 1 โต๊ะ เป็นเงิน 4,000 บาท 

26 กุมภาพนัธ ์2563 เวลา 19.30 น. หอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา เป็นเจา้ภาพสวดพระอภิธรรมศพ คุณ

แม่ลาํยง รัตนวงศ ์มารดา นายวฒันา รัตนวงศ ์ประธานกิตติมศกัดิ ณ ศาลาใหญ่ วดัผาณิตาราม อ.บา้นโพธิ 

จงัหวดัฉะเชิงเทรา 

22 กุมภาพนัธ ์2563 เวลา 18.00 น. หอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา ร่วมงานร้อยรักรวมใจสานสายใย มุฑิ

ตา คืนสู่เหยา้ 96 ปี ศิษยโ์สธร ณ สนามโรงเรียนวดัโสธรวรารามวรวิหาร จงัหวดัฉะเชิงเทรา 

2 มีนาคม 2563เวลา 18.00 น. นายประโยชน์โสรัจจกิจประธานและคณะกรรมการหอการคา้ฯ  

ร่วมพิธีเปิดงานมหกรรมขนมหวานอาหารอร่อยและของดีเมืองแปดริวครังที 16 ประจาํปี 2563 ณเวทีกลาง

มหาวิทยาลยัราชภฎัราชนครินทร์จงัหวดัฉะเชิงเทรา 

 4 มีนาคม 2563 เวลา 18.00 น. นายประโยชน์ โสรัจจกิจ ประธาน ร่วมงานวนันักข่าวแห่งชาติ ของ

สมาคมนกัข่าวและสือสารมวลชนฉะเชิงเทรา ณ หอ้งประชุมใหญ่ ร้านอาหารเอกเขนก จงัหวดัฉะเชิงเทรา 

 5 มีนาคม 2563 เวลา  18.00 น .  นายจอมพงษ์  ชูทับทิม รองประธาน ร่วมงานวันนัก ข่ าว 

(สือสารมวลชนแห่งชาติ) ณ โรงแรมแกรนดร์อยลัพลาซ่า อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 
  

วาระที 2 เรืองรับรองรายงานการประชุมฯ ครังที 11/2562 



มตทิีประชุม รับรอง 

วาระที 3 เรืองเพอืพจิารณา 

3.1การจดัประชุมใหญ่สามญัสมาชิก ประจาํปี 2563  

นางวรนิตวรนิต (เลขาธิการ) กล่าวว่าหอการค้าจงัหวดัฉะเชิงเทรา จะมีการจดัประชุมใหญ่สามญั

สมาชิกหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทราประจาํปี 2563 เวลา 16.00-18.00 น.และจะมีการจดัเสวนาหัวขอ้เรืองตืน

ตืน.ชาวฉะ เพือร่วมกนัขบัเคลือนเมือง 8 ริว ในวนัศุกร์ที 13 มีนาคม 2563 เวลา18.00 -21.00 น. ณห้องประชุม

ชนั 5  อาคารราชภฎัราชนครินทร์มหาวิลยัราชภฎัราชนครินทร์ ตาํบลหนา้เมือง อาํเภอเมืองจงัหวดัฉะเชิงเทรา

โดยมีวิทยากรมาบรรยายพิเศษ 4 ท่านหวัขอ้ทีจะเสวนาคือ 

1.ตืนเพือรวมพลงัโดย นายระพี  ผอ่งบุพกิจผูว้่าราชการจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

2. ตืนเพือการพฒันาโดยนายสุรพงศไ์พฑูรยพ์งษอ์ธิบดีกรมการขนส่งทางราง 

3. ตืนเพือการแข่งขนัโดยผศ.ดร.ปริญญาเทวานฤมิตกุลอาจารยป์ระจาํภาควิชากฎหมายมหาชนคณะนิติศาสตร์

และรองอธิการบดีฝ่ายบริหารและความยงัยนืมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

 4.ตืนเพือความยงัยนืโดยนายประโยชน์โสรัจจกิจ ประธานหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา 

พิธีกรจะเรียนเชิญคุณจอมฝันหรือคุณอรอุมา มาเป็นผูด้าํเนินรายการรูปแบบการจดังาน คือการจดัโต๊ะจีน

รับประทานอาหาร  กลุม้เป้าหมาย จาํหน่ายโต๊ะละ 4,000 บาท คณะกรรมการและสมาชิกหอการคา้ ให้ช่วย

ลงทะเบียนคนละ 1,000 บาทเพือช่วยช่วยเป็นค่าใชจ่้ายในการจดังานตงัเป้าไว ้40 โต๊ะประมาณ 300 กว่าคนขอ

ความร่วมมือใหก้รรมการและสมาชิกหอการคา้ช่วยลงทะเบียนเขา้งานและช่วยกนัจาํหน่ายโต๊ะดว้ย และจะมี

การจดังานแถล่งข่าวการเปิดตวัคณะกรรมการขบัเคลือนโครงการเขตพฒันาพิเศษภาคตะวนัออกจงัหวดั

ฉะเชิงเทราและการจดัเสวนาหวัขอ้ตืนตืน...ชาวฉะเชิงเทรา ในวนัพุธที 4 มีนาคม 2563 เวลา 13.00 น. ณห้อง

ประชุมเจา้เสวย ชนั 4  อาคารราชภฎัราชนครินทร์มหาวิลยัราชภฎัราชนครินทร์ ตาํบลหนา้เมือง อาํเภอเมือง 

มตทิีประชุม รับทราบ 

วาระที 4 เรืองสืบเนือง 

4.1 การจดัทําหนังสือรายงานประจาํปี 2562 

นายมนัส  ตนังาม (รองประธาน) กล่าวว่า การจดัทาํหนังสือรายงานประจาํปี 2562ในเล่มหนังสือ

รายงานประจาํปี จะมีสารจากหน่วยงานต่างๆ ทีเกียวข้อง เช่น นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีว่าการกระทรวง

พาณิชย ์ ประธานกรรมการหอการคา้ไทย ผูว้่าราชการจงัหวดัฉะเชิงเทรา นายกองค์การบริหารส่วนจงัหวดั

ฉะเชิงเทรา นายกเทศมนตรีเมืองฉะเชิงเทรา พาณิชยจ์ังหวดัฉะเชิงเทรา ประธานสภาอุตสาหกรรม และ

ประธานหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา มีวิสัยทัศหอการค้า โครงสร้างการบริหารงาน ประวติัความเป็นมา 



คณะกรรมการบริหารหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา ปีบริหาร 2562-2563 และบทความ เรือง ฉะเชิงเทรา เมืองคู่

แฝดกรุงเทพฯ สู่ศูนยร์าชการระดับประเทศ 8 ริว Smart City เมืองต้นแบบ และเรืองวิกฤติภยัแลง้ มีบท

สมัภาษณ์ นายประโยชน์ โสรัจจกิจ ประธานหอการคา้  และดร.โอกาส  เตพละกุล ประธานขบัเคลือน EEC 

ฉะเชิงเทรา บทสมัภาษณ์นกัธุรกิจหอการคา้ ประมวลภาพกิจกรรมทีผา่นมา 1 ปี และทาํเนียบสมาชิกหอการคา้

จงัหวดัฉะเชิงเทรา  

มตทิีประชุม รับทราบ 

4.2 การแก้ไขข้อบังคบัของหอการค้าจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

นายมนสั  ตนังาม (รองประธาน) กล่าวว่า ไดมี้การประชุมกลุ่มยอ่ยคณะทาํงาน เรืองการแกไ้ขขอ้บงัคบั

ของหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรามีดงันี อยากขอมติในทีประชุมตามนี มีใครเห็นชอบ หรือไม่เห็นชอบสามารถ

เพิมเติมแกไ้ขได ้

ใหค้ณะกรรมการเลือกตงักนัเอง เพือดาํรงตาํแหน่งประธานกรรมการหนึงคน รองประธานอย่างน้อย

หกคน เลขาธิการ  เหรัญญิก  นายทะเบียน ปฏิคม ประชาสมัพนัธ ์ตาํแหน่งละหนึงคนและตาํแหน่งอืนๆ ตาม

ความเหมาะสมดว้ยความเห็นชอบของคณะกรรมการทีจะไดก้าํหนดหน้าทีตามทีเห็นสมควรเสนอแกไ้ขเป็น

ใหที้ประชุมใหญ่เลือกตงักนัเอง เพือดาํรงตาํแหน่งประธานกรรมการหนึงคน และให้ประธานไปดาํเนินการ

แต่งตงั จาํนวนไม่เกิน50 คน  

สมาชิกผูห้นึงผูใ้ดจะไดรั้บเลือกตงัให้ดาํรงตาํแหน่งประธานกรรมการเกินสองคราวติดต่อกนัมิได ้

เวน้แต่ทีประชุมใหญ่ครังนนัๆ จะมีมติเป็นอยา่งอืนเสนอแกไ้ขเป็นสมาชิกผูห้นึงผูใ้ดจะไดรั้บเลือกตงัให้ดาํรง

ตาํแหน่งประธานกรรมการเกินสองคราวติดต่อกนัมิได ้

ขอ้ 20.องคป์ระชุมในการประชุมของคณะกรรมการ การประชุมของคณะกรรมการจะตอ้งมีกรรมการ

มาประชุมไม่นอ้ยกว่าหนึงในสามของจาํนวนกรรมการทงัหมด จึงนับว่าเป็นองค์ประชุมเสนอแกไ้ขเป็นขอ้ 

20.องคป์ระชุมในการประชุมของคณะกรรมการ การประชุมของคณะกรรมการจะตอ้งมีกรรมการมาประชุม

ไม่นอ้ยกวา่ครึงของจาํนวนกรรมการทงัหมด จึงนบัว่าเป็นองคป์ระชุม 

ขอ้ 24. การเขา้รับหนา้ทีของคณะกรรมการ เมือมีการเลือกตงักรรมการชุดใหม่ให้คณะกรรมการซึง

พน้จากตาํแหน่งยืนจดทะเบียนคณะกรรมการชุดใหม่ต่อนายทะเบียนหอการค้าประจาํจงัหวดัฉะเชิงเทรา

ภายในสามสิบวนั นบัแต่วนัเลือกตงัและส่งมอบหนา้ทีใหค้ณะกรรมการชุดใหม่ภายในสามสิบวนั นบัแต่วนัที

นายทะเบียน หอการค้าฯ รับจดทะเบียนในกรณีทีนายทะเบียนหอการค้าฯ ยงัมิได้รับจดทะเบียน

คณะกรรมการชุดใหม่ และคณะกรรมการทีพ้นจากตําแหน่ง ยงัมิได้ส่งมอบหน้าทีตามวรรคแรก ให้

คณะกรรมการทีพน้จากตาํแหน่งนนั มีอาํนาจหนา้ทีพน้จาก ตาํแหน่งยงัมิไดส่้งมอบ หน้าทีตามวรรคแรก ให้



คณะกรรมการ ทีพน้จากตาํแหน่งนนัมีอาํนาจหนา้ทีบริหารกิจการของหอการคา้ต่อไปจนกว่านายทะเบียน หอ

การคา้ฯ จะรับ   จดทะเบียนคณะกรรมการชุดใหม่และ     คณะกรรมการชุดใหม่นนัรับหน้าทีแลว้เสนอแกไ้ข

เป็นขอ้ 24.การเขา้รับหนา้ทีของคณะกรรมการ เมือมีการเลือกตงักรรมการชุดใหม่ใหค้ณะกรรมการซึงพน้จาก

ตาํแหน่งยืนจดทะเบียนคณะกรรมการชุดใหม่ต่อนายทะเบียนหอการค้าประจาํจังหวดัฉะเชิงเทราภายใน

สามสิบวนั นบัแต่วนัเลือกตงัและส่งมอบหน้าทีให้คณะกรรมการชุดใหม่ภายในสามสิบวนั นับแต่วนัทีนาย

ทะเบียน หอการคา้ฯ รับจดทะเบียน 

ในกรณีทีนายทะเบียนหอการคา้ฯ ยงัมิไดรั้บจดทะเบียนคณะกรรมการชุดใหม่ และคณะกรรมการที

พน้จากตาํแหน่ง ยงัมิไดส่้งมอบหน้าทีตามวรรคแรก ให้คณะกรรมการชุดใหม่ทาํหน้าทีบริหารงานได ้โดย

คณะกรรมการชุดเก่าทีพน้วาระไม่ตอ้งมีการรักษาการ 

หมวดที 7การประชุมใหญ่ 

ขอ้ 31. องคป์ระชุมการประชุมใหญ่ ในการประชุมใหญ่ จะตอ้งมีสมาชิกสามญัประชุมไม่น้อยกว่า

ครึงหนึง  ของจาํนวนสมาชิกสามญัทงัหมด จึงจะถือเป็นองค์ประชุมเสนอแกไ้ขเป็นขอ้ 31. องค์ประชุมการ

ประชุมใหญ่ ในการประชุมใหญ่ จะตอ้งมีสมาชิกสามญัประชุมอย่างน้อย 50 คน ของจาํนวนสมาชิกสามญั

ทงัหมด จึงจะถือเป็นองคป์ระชุม 

มตทิีระชุม รับหลกัการ 

4.3 การจดักจิกรรมลานคนเดิน หอการค้าจงัหวดัฉะเชิงเทรา  

นายวิชาญ  สจัจาพิทกัษก์ุล (กรรมการ) อยากใหท้างหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา มีรายไดป้ระจาํ จึง

อยากนาํเสนอพืนที ทีขา้งหา้งสรรพสินคา้บิกซี 2 ซึงไดเ้ช่า จดัตลาดนดัไวแ้ลว้ มีพืนทีว่างจากการจดัตลาดนัด

อยู ่2 วนั คือ วนัศุกร์ กบัวนัเสาร์ อยากเสนอให้ลองจดัวนัศุกร์ วนัเดียวก่อน ดูผลตอบรับก่อนว่าเป็นอย่างไร  

ถา้ดีขยายเป็น 2 วนัได ้ส่วนเรืองพืนทีเราค่อยมาดูกนัอีกทีว่าจะใชพื้นทีตรงส่วนไหนบา้ง ในการจดักิจกรรม

ลานคนเดิน หอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา 

นายประโยชน์ โสรัจจกิจ (ประธาน) กล่าวว่าขอมติทีประชุมแต่งตงัประธานและคณะทาํงานการจดั

กิจกรรมลานคนเดิน หอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา ทีจะมาดูแลเรืองนี ขอเสนอ 1.นายพงษศ์กัดิ  เสริมศกัดิศศิธร 

เป็นประธานโครงการ  2.นายสมควร ศรีชยั 3.นายวิชาญ สจัจาพิทกัษก์ุล 4.นายมนัสตนังาม 5.นายจอมพงษ์ชู

ทบัทิม 6.นางสาวอภินันท์ภรณ์ ใต้หลา้สถาพร 7.ผูแ้ทน ผูป้ระกอบการรุ่นใหม่YEC ขอให้คณะทาํงานชุดนีไป

ประชุมกลุ่มยอ่ยเรืองการจดัรูปแบบดาํเนินกิจกรรม แลว้มาแจง้ทีประชุมทราบคราวหนา้ 

นายมนัส  ตั นงาม (รองประธาน) กล่าวว่า เรืองการการจดักิจกรรมลานคนเดิน หอการค้าจงัหวดั

ฉะเชิงเทรา อยากเสนอใหจ้ดัรูปแบบทีแตกต่างจากตลาดนดัโดยสินเชิง เราตอ้งมาคิดหาวิธีและรูปแบบการจดั



ร้าน และคัดเลือกสินค้า และ อาหาร ทีจะมาขาย อาจจะมีกิจกรรมอืนร่วมดว้ย เช่นมีดนตรี มีการละเล่น

พืนบา้น เหมือนถนนคนเดินทีเคยไปเดินมา และการขึนป้ายประชาสัมพนัธ์การจดักิจกรรม ตอ้งเด่นให้คน

สญัจรผา่นไปผา่นมามองเห็นไดช้ดั 

มตทิีระชุม รับทราบ 

4.4 การจดักจิกรรมเดิน-วงิ เพอืการกศุล 

นายอาทร ผดุงเจริญ (รองประธาน) กล่าวว่า นายจิตกร เผดจ็ศึก ติดภารกิจกลบัไปก่อน ฝากเรืองการ

จดักิจกรรมเดิน-วิง เพือการกุศลขอมติในทีประชุมว่าจะจดัหรือไม่จดัก่อน  ถา้มีมติใหจ้ดั ถึงค่อยมาแต่งตงัประธาน

โครงและคณะทาํงานดาํเนินการ เพือไปหาขอ้มูลรายละเอียดเพิมเติม เพือมานาํเสนอในทีประชุม ครังต่อไป 

นางสาวอภินนัทภ์รณ์ ใตห้ลา้สถาพร (กรรมการ) กล่าวว่าถา้หอการคา้มีมติใหจ้ดักิจกรรมเดิน-วิง เพือ

การกุศล อยากเสนอใหจ้ดัทีสนัเขือนสียดัทีท่าตะเกียบ มีบริเวณทีเหมาะกบัการจดักิจกรรม บรรยากาศดี ไม่มี

รถสญัจรไปมา เรืองความปลอดภยัสูง มีทีบริเวณจอดรถเยอะ มีรีสอร์ทสาํหรับผูที้จะไปพกัคา้งคืน เพราะมีคน

เคยไปจดัแลว้ ผลตอบรับดี 

นายมนสั  ตนังาม (รองประธาน) กล่าวว่า ทางมลูนิธิสือมวลชน เคยไปจดั เดิน วิง ปันมาแลว้ ผลตอบ

รับดีมาก บรรยากาศดี ทิวทศัน์สวยงามมาก อากาศดี คนมาร่วมวิงประมาณ 700-800 คน ปัญหาเรืองทีพกันอ้ย

ไป ทีจอดรถมีพอเพียง 

นายวฒันา รัตนวงศ ์(ประธานกิตติมศกัดิ) กล่าวว่าขอเสนอให ้นายจิตกร เผดจ็ศึก รองประธาน

หอการคา้ เป็นประธานโครงการ 

มตทิีระชุม รับหลกัการ ใหจ้ดักิจกรรมเดิน-วิง เพือการกุศล และแต่งตงันายจิตกร เผด็จศึก รอง

ประธานหอการคา้ เป็นประธานโครงการ 

วาระที  5 เรืองการขับเคลอืนโครงการเขตพฒันาพเิศษภาคตะวนัออก EEC จงัหวดัฉะเชิงเทรา 

 นายประโยชน์ โสรัจจกิจ (ประธาน) กล่าวว่าดว้ยคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบนั กกร.

จงัหวดัฉะเชิงเทรา ไดมี้มติร่วมกนัในการเสนอการจดัตงัศนูย ์EEC  ปัจจุบนัทุกหน่วยงานจะทาํเกียวกบั EEC 

แต่ก็ไม่มีใครรู้ว่าทาํอะไรกันบ้าง   จึงเสนอให้ทางจังหวดัฉะเชิงเทราพิจารณาจัดตังศูนย ์EEC เพือจะได้

รวบรวมขอ้มลูต่างๆของ EEC ไวเ้พือใหผู้ป้ระกอบการทีอยากทราบขอ้มลูต่างๆ มาขอขอ้มูล  EEC จากศูนยนี์

ได ้ ซึงทางจงัหวดัฉะเชิงเทรา เห็นดว้ยและมีหนงัสือแต่งตงัคณะกรรมการขบัเคลือนโครงการเขตพฒันาพิเศษ

ภาคตะวนัออก EEC จงัหวดัฉะเชิงเทรา โดยมี ดร.โอกาส เตพละกลุ เป็นประธานกรรมการ ซึง ดร.โอกาส เต

พละกุล ท่านเป็นผูที้มีความรู้ความสามารถ เคยดาํรงตาํแหน่งในสังคมต่างๆ มากมาก อาทิเช่น ประธาน

หอการค้าจงัหวดัฉะเชิงเทรา ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวดัฉะเชิงเทรา และในระดบัประเทศเคยดาํรง



ตาํแหน่งประธานสภาทีปรึกษาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ ซึงการเขา้มาขบัเคลือนโครงการเขตพฒันาพิเศษ

ภาคตะวนัออก จึงถือว่าท่านไดใ้หค้วามเสียสละมาทาํงานเพือชาวจงัหวดัฉะเชิงเทรา อยา่งแทจ้ริง 

 มตทิีระชุม รับทราบ 
 

วาระที  6 ข้อเสนอ เรืองเข้าสู่ กรอ.จงัหวดัฉะเชิงเทราและหน่วยงานต่างๆ 

 นายประโยชน์ โสรัจจกิจ (ประธาน) กล่าวว่า เรืองเขา้สู่ กรอ.จงัหวดัฉะเชิงเทราและหน่วยงานต่างๆ

ขณะนีมีเรืองเสนอทงั หมด 13 เรือง เรืองเสนอใหม่ 5 เรือง เรืองเสนอติดตาม 8 เรือง เยอะมาก เราคงตอ้งมาดู

รายละเอียดหวัขอ้ต่างๆ กนัว่า เรืองไหนสาํคญักว่ากนั คงตอ้งคดักรองออกบา้ง เพือจะไดข้บัเคลือนเป็น

รูปธรรมเรืองสาํคญัๆ และมีประโยชน์กบัส่วนรวมมากว่า ตอ้งมาช่วยกนัดูเรืองไหนเสนอเขา้ กกร.ผา่นแลว้ถึง

เสนอ กรอ.ระดบัจงัหวดั ต่อไป 

เรืองเสนอใหม่ 

เรืองที 1. การสร้างศนูยน์วตักรรมพฒันาดา้นเกษตรและอุตสาหกรรม 

เรืองที 2. การจดัตงัศนูย ์EEC ประจาํจงัหวดัฉะเชิงเทรา โดย ดร.โอกาส เตพละกุล  

เป็นประธานทีปรึกษาการขบัเคลือนการทาํงานโครงการพฒันาระเบียง 

เศรษฐกิจพิเศษภาคตะวนัออก (EEC) 

เรืองที 3. โครงการก่อสร้างถนนเลียบชายทะเลเชือมต่อจาก ต.บางทราย จ.ชลบุรี  

 ผา่น ต.สองคลอง อ.บางปะกง ต่อเชือมถึง อ.บางปู จ.สมุทรปราการ 

เรืองที 4.ปัญหาภยัแลว้ใหเ้ป็นวาระของจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

เรืองที 5.การปรับเปลียนประเภทโรงงานอุตสาหกรรมใหส้ามารถเปลียนไดภ้ายใตเ้งือนไขของ

กระทรวงอุตสาหกรรม 

เรืองเสนอตดิตาม 

เรืองที 1.ปัญหาแรงงานต่างดา้ว ในประเด็นเรือง 

 -ปัญหาการจดัคิวลงทะเบียนแรงงานต่างดา้ว       

 -ปัญหาการเรียกเก็บเอกสารของแรงงานต่างดา้วทีเก็บซาํ  ๆ

เรืองที 2. การทาํบตัรสมาร์ทการ์ดใหก้บั บริษทั เพือใชแ้สดงตนของบริษทัแทนการใชเ้อกสาร 

ดาํเนินธุรกรรมต่างๆ 

เรืองที 3. พิจารณาการยกเลิกค่าประกนัการใชไ้ฟฟ้า 

เรืองที 4. ผลกัดนัโครงการสาํรวจและออกแบบโครงข่ายสนบัสนุนโลจิสติกส์ภาคตะวนัออก 



สายเลียงเมืองฉะเชิงเทรา 

เรืองที 5. โครงการสูบนาํคืนถิน 

เรืองที 6. โครงการนาํประปาดืมไดจ้ากก๊อก เพือคุณภาพชีวิตทีดีของประชาชน 

เรืองที 7. โครงการแหล่งผลิตอาหารปลอดภยัจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

เรืองที 8. การส่งเสริมการท่องเทียวทางสายนาํ โครงการ  

 “ท่องเทียวชุมชนบา้นท่าอิฐ ไหวพ้ระศกัดิสิทธิทางสายนาํ” 

มตทิีระชุม รับทราบ 

 

วาระที  7 เรืองรับรองรายรับ-รายจ่ายเดือนพฤศจกิายน -  เดือนธันวาคม 2562 

มตทิีระชุม รับรอง 

 

วาระที  8 เรืองอนืๆ  (ถ้าม)ี 

 นายวฒันา รัตนวงศ ์(ประธานกิตติมศกัดิ) กล่าวว่าไดไ้ปร่วมประชุมกบัหอการคา้ไทย มา เรืองภยัแรง 

สาํหรับพืนทีอยูบ่ริเวณดา้ยซา้ยของแม่นาํบางปะกง เป็นพืนทีประสบปัญหานาํเค็มรุกเขา้พืนทีทาํให้เกิดสภาพ

ดินเค็ม ไม่สามารถเพาะปลูกได ้ซึงตอ้งอาศยันาํจืดจากแม่นาํบางปะกงในการทาํการเกษตร แต่สถานการณ์

ปริมาณฝนเมือปลายปี 2562 มีปริมาณน้อยกว่าปี 2561 ประกอบกบันาํจืดของแม่นาํบางปะกงมีแค่ 3 เดือน 

(ส.ค.- ต.ค.) ทาํใหไ้ม่มีนาํจืดไวใ้ชท้าํนาขา้ว ส่งผลต่อนาขา้วส่วนใหญ่ยนืตน้ตายในส่วนของการแกไ้ขปัญหา

ภยัแลง้ จงัหวดัฉะเชิงเทราไดบู้รณาการการทาํงานกับทุกภาคส่วนทงัภาคราชการ ภาคเอกชน ภาคประชา

สงัคม รวมทงัจิตอาสาตา้นภยัแลง้ ไดด้าํเนินการเพือแกไ้ขปัญหาแลง้ในพืนทีประกอบดว้ย การแจกจ่ายนาํ

อุปโภคบริโภค การขุดลอกคลองไสไ้ก่เขา้แปลงนาเกษตรกร การขุดหลุมขนมครกในคลอง เป็นตน้ เพือลด

ผลกระทบจากสถานการณ์ภยัแลง้ในพืนทีในส่วนของการเสนอโครงการเพือให้การช่วยเหลือในระยะยาว 

ตามทีเกษตรกรและองคก์รปกครองส่วนทอ้งถินตอ้งการนนั ตนจะรับไปดาํเนินการเพือประสานหน่วยงานที

เกียวขอ้ง อยา่งกรมชลประทานเพือเร่งให้มีการออกมาสาํรวจความเป็นไปไดแ้ละเร่งรัดให้ดาํเนินการทนัที 

เพือบรรเทาความเดือดร้อนทีเกิดขึนแก่เกษตรกร พร้อมทงัเปิดเผยว่า การลงพืนทีครังนีจะเป็นตรวจติดตามการ

ดาํเนินโครงการป้องกนัและแกไ้ขปัญหาภยัแลง้หลงัจากทีมีการจดัสรรงบประมาณไปแลว้ก่อนหน้านี พร้อม

ทงัเป็นการกาํกบัติดตามการแกไ้ขปัญหาภยัแลง้อย่างต่อเนืองทงัในส่วนของการบูรณาการปฏิบัติงานของ 

จนท. การบูรณาการสั งใช้เครืองจักรในหน่วยงานทีกํากับเพือช่วยเหลือแก้ไข ซึงตนในฐานะทีเป็น

ผูรั้บผดิชอบกาํกบัดูแลกรมป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั (ปภ.) อยูน่นั มีภารกิจโดยตรงในการป้องกนัดูแล

พีนอ้งประชาชนจากสาธารณภยัต่าง ๆ ซึงภยัแลง้ก็เป็นเรืองทีประสบปัญหามาโดยตลอด จากสภาวะฝนทิง

ช่วงทาํใหข้าดแคลนนาํเพือการอุปโภคบริโภคและนาํเพือการเกษตร ขณะเดียวกนัในหลายจงัหวดัทราบว่า

ปริมาณฝนคาดการณ์ว่าน้อยกว่าปีก่อน ๆ ซึงเป็นปัญหาทีตอ้งไปจดัการแกไ้ข พร้อมทงัการดาํเนินการตาม



แผนบริหารจดัการนาํในภาพรวม ซึงตนก็ไดก้าํชบัและติดตามเพือใหก้ารบริหารจดัการเป็นไปอยา่งครอบคลุม

ทงัภยัแลง้ อุทกภยั และภยัสาธารณะต่าง ๆ อยา่งเรืองปริมาณนาํฝนทาํอย่างไรเมือในมีฝนตกลงมากใหมี้ทีกกั

เก็บนาํ (ทาํทีใหน้าํอยู-่ทาํทางใหน้าํไหล) ไม่ใหไ้หลเขา้ท่วมพืนทีสาํคญัและไวใ้ชป้ระโยชน์ในฤดูแลง้ปีถดัไป

ใหไ้ด ้สิงนีคือจุดสาํคญัทีจะช่วยบรรเทาความเดือดร้อนใหแ้ก่พีนอ้งประชาชนไดท้งัระบบ 

มตทิีระชุม รับทราบ 

 ปิดประชุม เวลา 19.30 น. 
 

 

( นางวรนิตกตญาณ ) 

เลขาธิการหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา /ตรวจรายงานการประชุม 
 

นายพรชยั ธรรมจรูญ ผูจ้ดัการหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา / บนัทึกรายงานการประชุม 

นางนาํฝน ชะเอมทอง เจา้หนา้ทีหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา / พิมพร์ายงานการประชุม 

 


