
รายงานการประชุมคณะกรรมการหอการค้าจงัหวดัฉะเชิงเทรา  ครังท ี7/2561 

วนัพฤหัสบดทีี  16  สิงหาคม  2561 
ณ ห้องประชุมอุทยานอาหารเก้ามณี ต. หน้าเมือง อ. เมือง จ. ฉะเชิงเทรา   

 

ผู้เข้าประชุม 

 1.นายวฒันา รัตนวงศ ์       ประธาน 

 2.นายสมนึก ทกัษิณา        ประธานกิตติมศกัดิ 

 3.ดร.บุญทอง เตียรประเสริฐ       ประธานทีปรึกษา 

 4.นายสุทิน   พรวงศท์อง       ทีปรึกษา 

 5.นายชาลี  เจริญสุข        กรรมการกิตติมศกัดิ 

 6.นายอุทยั ศรีสาลีกุลรัตน ์       กรรมการกิตติมศกัดิ 

 7.นายอาทร ช่วยณรงค ์       รองประธาน 

 8.นายมนสั ตนังาม        รองประธาน 

 9.นายวสนัต ์ ศิรินภารัตน์       รองประธาน 

 10.นายจิตรกร เผด็จศึก        รองประธาน 

 11.นายกาํพล เลิศเกียรติดาํรงค ์      รองประธาน 

 12.นายอาทร ผดุงเจริญ       รองประธาน 

 13.นายไชยา สิทธิเจริญพร       รองประธาน 

 14.นางขนัคาํ ศรีวรรณ       รองประธาน 

 15.นางอาภรณ์    วชัระ        รองประธาน 

 16.นายจอมพงษ ์ชูทบัทิม        เลขาธิการ 

 17.นายณรงคศ์กัดิ แกว้เมืองเพชร       ปฏิคม 

 18.นายสุนทร กระตุฤกษ ์       กรรมการ 

 19.นายวสนัต ์ วโรกร        กรรมการ 

 20.นายพงษศ์กัดิ เสริมศกัดิศศิธร       กรรมการ 

 21.นายเฉลิง จูจาํรัส        กรรมการ 
  

ผู้ร่วมประชุม 

1.นายธนภณ     เข็มกลดัทอง       ทีปรึกษากิตติศกัดิ 

 2.ร.ท.สมศกัดิ ยคุขะระ        สมาชิกหอการคา้ฯ 

3.นายวิชาญ สจัจาพิทกัษก์ุล       สมาชิกหอการคา้ฯ 

4.นายพงศธ์ร เผา่บรรจง       สมาชิกหอการคา้ฯ 



5.นายกิตติศกัดิ  กิจชีววิทยา       สมาชิกหอการคา้ฯ 

6.นางสาวธวิยา สุดใจ        เหรัญญิก YEC 

7.นางสาวสิริกร  ชูแจ่ม        สมาชิกใหม่ 
   

วาระที 1 เรืองแจ้งเพอืทราบ 

- กจิกรรมร่วมกบัหอการค้าอนืๆ 

26 สิงหาคม 2561 เวลา 10.00 น. หอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา ร่วมกบัมลูนิธิสานสมัพนัธ ์จดักิจกรรมมอบ 

ทุนการศึกษาเด็กนกัเรียนขาดแคลนทุนทรัพย ์ณ อาคารเอนกประสงค ์วดับางปรงธรรมโชติ อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 

12 กนัยายน 2561 เวลา 9.30-12.00 น. นายวฒันา  รัตนวงศ ์ประธาน ร่วมประชุมคณะกรรมการส่งเสริมหอการคา้

จงัหวดัและพฒันาเศรษฐกิจภูมิภาค หอการคา้ไทย ครังที 5/2561 ครังที 6/2561 ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลยัฯ 

ชนั 15 อาคาร 24 มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย 

 12 กนัยายน 2561 เวลา 12.00-15.00 น.นายวฒันา  รัตนวงศ ์ประธาน ร่วมประชุมคณะกรรมการหอการคา้

ไทย ครังที 5/2561 ณ หอ้งประชุมสภามหาวิทยาลยัฯ ชนั 15 อาคาร 24 มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย 

 18 กนัยายน 2561 เวลา 14.00 น.นายวฒันา  รัตนวงศ ์ประธาน ร่วมประชุมคณะกรรมการกลุ่มพืชเศรษฐกิจ

หลกั ครังที 3-2/2561 ณ หอ้งประชุม 2201 ชนั 2 อาคารจรูญ สีบุญเรือง หอการคา้ไทย  

- กจิกรรมร่วมกบัภาครัฐ 

20 สิงหาคม 2561 เวลา 10.30 น. นายวฒันา  รัตนวงศ ์ประธาน นายจิตรกร เผด็จศึก รองประธาน  

ร่วมประชุมความร่วมมือระหว่างจงัหวดัฉะเชิงเทรา ประเทศไทย กบัเมืองคิตะคิวซู ประเทศญีปุ่น ณ หอ้งประชุมมรุ

พงษศิ์ริพฒัน์ ชนั 4 ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

 23 สิงหาคม 2561เวลา 08.30-12.00 น. นายณรงค์ศกัดิ แกว้เมืองเพชร ปฏิคม ร่วมประชุมประชาสัมพนัธ์และรับ

ฟังความคิดเห็น งานค่าใช้จ่ายในการศึกษาความเหมาะสมและออกแบบรายละเอียด โครงการพฒันาพืนทีอาํเภอเมือง

ฉะเชิงเทรา จงัหวดัฉะเชิงเทรา เพือรองรับการขยายตวัของเมืองตามแนวระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวนัออก ณ  ห้องประชุม

มรุพงษศิ์ริพฒัน์ ชนั 4 ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

 23 สิงหาคม 2561เวลา 09.00-16.00 น. นายณัฏฐ ์ กิตติกลู กรรมการ ร่วมการพิจารณาคดัเลือกตลาดสด ตามน

โครงการส่งเสริมตลาดสดติดดาว เพือรองรับการคา้ยุคใหม่ ณ ห้องประชุม สาํนักงานพาณิชยจ์งัหวดัฉะเชิงเทรา 

และลงพืนทีสาํรวจตลาดลาวและตลาดโรงสี ต.บางปะกง อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา  

 23 สิงหาคม 2561เวลา 09.00-16.00 น. นายวฒันา  รัตนวงศ ์ประธาน นายจิตรกร เผด็จศึก รองประธานนายณรงค์

ศกัดิ แกว้เมืองเพชร ปฏิคมร่วมประชุม หารือขอ้ราชการเร่งด่วนถึงแนวทางการปรับภูมิทศัน์บริเวณหนา้วดัโสธรวรา

รามวรวิหาร ต.หนา้เมือง อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 

 23-24 สิงหาคม 2561 นายมนสั ตนังาม รองประธาน ร่วมสัมมนาวิชาการการประเด็นสถานการณ์สิทธิมนุษยใ์น

พืนทีภาคตะวนัออกกิจกรรมสมัมนาวิชาการประเด็นสถานการณ์สิทธิมนุษยชน ในพืนทีภาคตะวนัออก โครงการระเบียง

เศรษฐกิจพิเศษภาคตะวนัออก ( EEC)ณ โรงแรมไอยรา แกรนด ์จงัหวดัชลบุรี  



 24 สิงหาคม 2561เวลา 09.00 น. นายจิตรกร เผด็จศึก  รองประธาน ร่วมพิธีเปิดบา้นการศึกษาในเขตพฒันาพิเศษ

ภาคตะวนัออก( EEC) โดยพลเอกสุรเชษฐ์ ชยัวงศ ์รับมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดงาน ณ อาคาร

เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฏิ จงัหวดัฉะเชิงเทรา 

 24 สิงหาคม 2561เวลา 13.30 น. นายชาลี  เจริญสุข กรรมการกิตติมศกัดิ ร่วมประชุมคณะกรรมการอาํนวยการ

พฒันาทกัษะอาชีพระดบัจงัหวดั ตามโครงการเพิมศกัยภาพผูมี้รายไดที้ลงทะเบียนสวสัดิการแห่งรัฐ เพือสร้างงาน 

สร้างอาชีพ เพิมรายได ้และความมนัในชีวิต  ณ หอ้งประชุม สุนทรพิพิธ ชนั 3 ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

  24 สิงหาคม 2561เวลา 13.30 น. นางอาภรณ์  วชัระ รองประธาน ร่วมประชุมคณะกรรมการขบัเคลือนแผนบูรณาการดา้น

การศึกษาระดบัภาคระดบัภาค (ภาคตะวนัออก) ของกระทรวงศึกษาธิการ ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ครังที 1/2561 ณ หอ้งโสต

ทศันศึกษา ชนั 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฏิ อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 

  24 สิงหาคม 2561เวลา 13.30 น. นายจิตรกร เผด็จศึก รองประธาน นายจอมพงษ์ ชูทบัทิม เลขาธิการ ร่วมประชุม

คณะกรรมการประสานและขบัเคลือนนโยบายสานพลงัประชารัฐประจาํจงัหวดัฉะเชิงเทรา (คสป.) ครังที 8/2561 ณ ห้อง

ประชุมศนูยข์อ้มลูอาเซียน ชนั 1 ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

 26 สิงหาคม 2561เวลา 09.00 น. นายจิตรกร เผด็จศึก รองประธานร่วมพิธีถอนศาลบริเวณพืนทีปรับภูมิทศัน์ หน้า

พระอุโบสถวดัโสธร โดยนายสุวิทย ์คาํดี เป็นประธานเปิด ณ หนา้พระอุโบสถวดัโสธรวราราม อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 

 26 สิงหาคม 2561เวลา13.00-16.30 น. นายจิตรกร เผด็จศึก รองประธานร่วมประชุมคณะอนุกรรมการพฒันาการ

เกษตรจงัหวดัฉะเชิงเทรา ครังที 4/2561 ณ หอ้งประชุมมรุพงษศิ์ริพฒัน์ ชนั 4 ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

28 สิงหาคม 2561 เวลา 14.00 น. นายจอมพงษชู์ทบัทิม เลขาธิการ ร่วมประชุมสรุปการขบัเคลือนและการเตรียมการ

จดัการลงนาม MOU ภายใตโ้ครงการ ผกัผลไมบิ้นได ้เพือเตรียมความก่อนลงนาม ณ ห้องประชุมสาํนักงานครัวการบินไทย 

สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพมหานคร 

 29 สิงหาคม 2561เวลา 13.30 น.นายวฒันา รัตนวงศ ์ประธาน ร่วมประชุมคณะกรรมการกาํหนดราคาทรัพยจ์งัหวดั

ฉะเชิงเทรา ณ สาํนกังานบงัคบัคดีจงัหวดัฉะเชิงเทรา  อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 

30 สิงหาคม 2561 เวลา 09.30 น. นายวฒันา รัตนวงศ ์ประธานนายจิตรกร เผด็จศึก รองประธานนายณรงค์ศกัดิ แกว้

เมืองเพชร ปฏิคม ร่วมประชุมหวัหนา้ส่วนราชการประจาํเดือนสิงหาคม 2561 ณ ห้องประชุมมรุพงษ์ศิริพฒัน์ ชนั 4 ศาลา

กลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา  

30 สิงหาคม 2561 เวลา 09.30 น. นายณรงคศ์กัดิ แกว้เมืองเพชร ปฏิคมร่วมประชุมคณะกรรมการรักษาความมนัคง

และความสงบเรียบร้อยจงัหวดัฉะเชิงเทรา ครังที 8/2561 ณ หอ้งประชุมมรุพงษศิ์ริพฒัน์ ชนั 4 ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา  

30 สิงหาคม 2561 เวลา 10.30 น.  นายชาลี  เจริญสุข  กรรมการกิตติมศกัดิ  ร่วมประชุมคณะกรรมการศูนยก์ารป้องกนัและ

ปราบปรามยาเสพติดจงัหวดัฉะเชิงเทรา (ศอ.ปส.จ.ฉช) ครังที 8/2561 ณ ห้องประชุมมรุพงษ์ศิริพฒัน์ ชัน 4 ศาลากลางจังหวดั

ฉะเชิงเทรา  

31 สิงหาคม 2561 เวลา 08.30 -12.00 น.นายชาลี  เจริญสุข  กรรมการกิตติมศกัดิ  ร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นและ

การมีส่วนร่วมของประชาชนครังที 3 (สรุปผลการศึกษาโครงการ) โครงการศึกษาความเหมาะสมสมสํารวจออกแบ

รายละเอียดโรงซ่อมหนกัรถสินคา้แห่งใหม่ ณ หอ้งทบัทิม โรงแรมแกรนดร์อยลั พลาซ่า อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 



31 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00 -16.00 น นายนายวฒันา รัตนวงศ ์ประธานนายจอมพงษชู์ทบัทิม เลขาธิการร่วมการสมัมนา 

โครงการเพิมประสิทธิภาพระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนในการบูรณาการเพือร่วมพฒันาเศรษฐกิจฐาน

ราก ณ หอ้งประชุมแกรนด ์ไดมอนด ์บอลรูม อาคารอิมแพค็ฟอรัม ศนูยแ์สดงสินคา้และการประชุม อิมแพค็ เมืองทองธานี 

31 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00-15.00 น.นางอาภรณ์  วชัระ รองประธาน  ร่วมโครงการส่งเสริมประสิทธิภาพการมี

ส่วนร่วมของเครือข่ายในดา้นการศึกษาและอาชีพสาํหรับเด็กและเยาวชน  ณ หอ้งประชุมชนั 4 สถานพินิจและคุม้ครองเด็ก

ครองเดก็และเยาวชนจงัหวดัฉะเชิงเทรา อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 

31 สิงหาคม 2561 เวลา 09.30 น.นายพรชยั  ธรรมจรูญ  ผูจ้ดัการฯ ร่วมประชุมอนุคณะกรรมการส่งเสริมและพฒันาคุณภาพ

ชีวิตคนพิการ ประจาํจงัหวดัฉะเชิงเทรา ครังที 2/2561 ณ    ณ หอ้งประชุมศนูยข์อ้มลูอาเซียน ชนั 1 ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

31 สิงหาคม 2561 เวลา 09.30 น นายยทุธนา มาตเจือ กรรมการ ร่วมประชุมพิจารณารายงานความกา้วหนา้  (Prigress 

Report)  โครงการพฒันาสถานทีขนส่งสินคา้คอนเทนเนอร์รองรับ EECณ หอ้งประชุม 201 ชนั 2 อาคาร สนข.กรุงเทพฯ  

31 สิงหาคม 2561 เวลา 14.00 น.  นายจิตรกร เผด็จศึก รองประธานร่วมพิธีลงนามบนัทึกข้อตกลงว่าด้วยความ

ร่วมมือ เพือพฒันา การบริหารจดัการสินค้าเกษตรปลอดภยัสูง เพือครัวการบินไทย ระหว่างกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

บริษทัการบินไทย จาํกดั (มหาชน) และจงัหวดัฉะเชิงเทรา ณ บริษทั การบินไทย จาํกดั (มหาชน) สาํนักงานใหญ่ อาคาร 3 ชนั 

11 ถนนวิภาวดีรังสิต เขตจตุจกัร กรุงเทพมหานคร 

31 สิงหาคม 2561 เวลา 14.00 น.นายชาลี เจริญสุข กรรมการกิตติมศกัดินายณรงค์ศกัดิ แกว้เมืองเพชร ปฏิคม ร่วม

ประชุมรับฟังความคิดเห็นและการมีส่วนรวมของประชาชนในพืนที ครังที 3/2561 (สรุปโครงการ) โครงการศึกษาความ

เหมาะสมสาํรวจออกแบบรายละเอียด โรงซ่อมหนกัสินคา้แห่งใหม่ ในพืนทีย่านสถานีชุมชนคลองสิบเกา้ ต.โยธะกา อ.บา้งนาํ

เปรียว จ.ฉะเชิงเทรา ณ หอ้งทบัทิม โรงแรมแกรนรอยลัพลาซ่า อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 

3 กนัยายน 2561 เวลา 13.30 น. นายชาลี เจริญสุข กรรมการกิตติมศกัดิร่วมประชุมคณะทีปรึกษาผงัเมืองรวมชุมชน           

สุวินทวงศ ์จงัหวดัฉะเชิงเทรา ครังที 3/2561 เพือพิจารณาให้ความเห็นเกียวกับร่างผงัทางเลือกฯ  ณ ห้องประชุมมรุพงษ์

ศิริพฒัน์ ชนั 4 ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา  

4 กนัยายน 2561 เวลา 09.00 น. นายชาลี เจริญสุข กรรมการกิตติมศกัดิร่วมประชุมคณะทีปรึกษาผงัเมืองรวมชุมชน           

บางปะกง จังหวดัฉะเชิงเทรา และผงัเมืองรวมชุมชนบา้นโพธิจงัหวดัฉะเชิงเทรา เพือพิจารณาให้ความเห็นเกียวกับร่างผงั

ทางเลือกฯ  ณ หอ้งประชุมมรุพงษศิ์ริพฒัน์ ชนั 4 ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา  

4 กนัยายน 2561 เวลา 09.00 น. นายจิตรกร เผด็จศึก รองประธาน ร่วมงานสัมมนาสรุปผลการดาํเนินงานและปิด

โครงการยกระดบัมาตรฐานและสร้างนวตักรรมสินคา้อุตสาหกรรมของ SME s  ให้สามารถแข่งขนั ในตลาดสากลไดอ้ย่างยืน 

ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ณ หอ้งเทพราชบอลรูม 1 โรงแรมซนัธาราเวลเนส รีสอร์ทแอนด ์โฮเทล จงัหวดัฉะเชิงเทรา   

 6 กนัยายน 2561 เวลา 09.00 น.นายชยัรัตน์  โสธรนพบุตร รองประธานร่วมประชาคมแบบประชารัฐ ครังที 1/2561

ตาํบลหนองไมแ้ก่น ณ ทีทาํการองคก์ารบริหารส่วนตาํบลหนองไมแ้ก่น อ.แปลงยาว จ.ฉะเชิงเทรา 

6 กนัยายน 2561 เวลา 09.30 น.นายชาลี  เจริญสุข กรรมการกิตติมศกัดิ   ร่วมประชุมคณะกรรมการจดัรูปทีดิน

จงัหวดัฉะเชิงเทรา ณ หอ้งประชุม มรุพงษศิ์ริพฒัน์ ชนั 4 ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา  



6 กันยายน 2561 เวลา 13.30 น.คณะกรรมการหอการค้า ร่วมรับเสด็จสมเด็จพระอริยวงศ์ศาคตญาณ สมเด็จ

พระสังฆราชส์สกลมหาสังฆปรินายก ในโอกาสเสด็จ เป็นประชาชน ในพิธีเปิดอาคารพระมหาวิหาร หลวงพ่อโสธร ณ 

วดัโสธรวราราม อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา  

 7 กนัยายน 2561 เวลา 08.30-12.00 น.นายชาลี  เจริญสุข กรรมการกิตติมศกัดิ   ร่วมประชุมสัมมนาและรับฟังความ

คิดเห็นโครงการศึกษาบูรณาการและการเชือมโยงระบบ  Smart Logistics  ในเขตพืนทีระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวนัออก

เพือใหเ้กิดการพฒันาอยา่งยงัยนืณหอ้งไพลิน โรงแรมแกรนดร์อยลั พลาซ่า ฉะเชิงเทรา 

 7 กนัยายน 2561 เวลา 08.30-12.00 น.นายอาทร ผดุงเจริญ รองประธาน ร่วมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู ้

มีส่วนไดส่้วนเสีย ครังที 2 โรงการท่อสงก๊าซธรรมชาติ จาก FSRU ไปยงัโรงไฟฟ้าพระนครใต ้ณ  ห้องประชุมมรุพงษ์

ศิริพฒัน์ ชนั 4 ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

 10 กนัยายน 2561 เวลา 08.30-11.30 น.นายอาทร ผดุงเจริญ รองประธาน  ร่วมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและ

ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย ครังที 2 ในโครงการสถานีเก็บรักษาและแปรสภาพก๊าซธรรมชาติ จากของเหลวเป็นก๊าซแบบลอยนาํ ( 

FSRU) และโครงการท่าเทียบเรือ FSRU ณ หอ้งประชุมมรุพงษศิ์ริพฒัน์ ชนั 4 ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

 10 กันยายน 2561 เวลา 10.30 น.นายพรชัย ธรรมจรูญ ผูจ้ ัดการหอการค้าฯ ร่วมคณะอนุกรรมการพฒันาสือ

ปลอดภยัและงานสร้างสรรค์ จังหวดัฉะเชิงเทรา ครังที 2/2561  ณ ห้องประชุม สุนทรพิพิธ ชัน 3 ศาลากลางจังหวดั

ฉะเชิงเทรา 

 11 กันยายน 2561 เวลา 08.30-15.00 น.นายชัยรัตน์ โสธรนพบุตร รองประธาน ร่วมงานสัมมนาสรุปผลการ

ดาํเนินงาน และปิดโครงการพฒันาศกัยภาพอุตสาหกรรมแปรรูป อาหารเพือรองรับอุตสาหกรรมใหม่  ( NEW S-CURVE ) 

กลุ่มจงัหวดัภาคกลางตอนกลาง ประจาํปี งบประมาณ พ.ศ.2561 ณ ห้องประชุมเทพราช 1 โรงแรมซนัธาราเวลเนส รีสอร์ท

แอนด ์โฮเทล จงัหวดัฉะเชิงเทรา 

11 กนัยายน 2561 เวลา 10.00 น.นายจิตรกร เผด็จศึก รองประธาน ร่วมประชุมคณะทาํงาน เพือดาํเนินงานตาม

นโยบายสานพลงัประชารัฐจังหวดัฉะเชิงเทรา ครังที 1/2561 ณ ห้องประชุมศูนยข์้อมูลอาเซียน ชัน 1 ศาลากลางจงัหวดั

ฉะเชิงเทรา 

11 กนัยายน 2561 เวลา 13.30 น.นายวฒันา รัตนวงศ ์ประธาน นายจิตรกร เผด็จศึก รองประธาน ให้การนาํเสนอ

รายงานวิจัยและรับฟังข้อเสนอแนะ พร้อมลงนามในหนังสือรับรองแสดงความประสงค์ในการทาํผลงานวิจัยไปใช้

ประโยชน์โครงการศึกษาการบูรณาการและการเชือมโยง ระบบ Smart Logistics ในเขตพืนทีระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวนัออก

เพือใหเ้กิดการพฒันา อยา่งยนื ณ สาํนกังานหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา 

12 กนัยายน 2561 เวลา 14.00-16.30 น. นายจิตรกร เผด็จศึก รองประธาน ร่วมประชุมการเตรียมความพร้อมเกษตรกร

จงัหวดัฉะเชิงเทรา ในการเขา้สู่มาตรฐาน GAP หอ้งประชุมสาํนกังานเกษตรและสหกรณ์จงัหวดัฉะเชิงเทรา 

12 กันยายน 2561 เวลา 09.30-16.30 น. นางพวงทอง วรรณีเวชศิลป์ รองประธาน ร่วมการติดตามโครงการชุมชน

ท่องเทียวOTOP นวตัวิถี จังหวดัฉะเชิงเทรา ของคณะกรรมการหนึงตาํบล หนึงผลิตภณัฑ์ จงัหวดัฉะเชิงเทรา  ณ ทีว่าการ

อาํเภอราชสาสน์ และ อ. คลองเขือน จ.ฉะเชิงเทรา 



12 กนัยายน 2561 เวลา 09.30-16.30 น. นางบุญมี ศรีสุข รองประธาน ร่วมการติดตามโครงการชุมชนท่องเทียวOTOP นวตัวิถี 

จงัหวดัฉะเชิงเทรา ของคณะกรรมการหนึงตาํบล หนึงผลิตภณัฑ ์จงัหวดัฉะเชิงเทรา ณ ทีว่าการอาํเภอบางคลา้ อ.บางคลา้ จ.ฉะเชิงเทรา  

 13 กนัยายน 2561 เวลา 08.00-16.00 น. นายชาลี  เจริญสุข กรรมการกิตติมศกัดิ   นายจอมพงษ์ ชูทบัทิม เลขาธิการ 

ร่วมประชุมเชิงปฏิบติัการ 1 สหกรณ์เกษตร 1 หอการคา้ ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ณ ห้องประชุมสหกรณ์ผูเ้ลียงไก่ไข่

แปดริว จาํกดั อ.บา้นโพธิ จ.ฉะเชิงเทรา 

 18 กนัยายน 2561 เวลา 08.30 -12.00 น. นายอาทร ผดุงเจริญ รองประธาน ร่วมประชุมเพือระดมความคิดเห็นในการวางและ

จดัทาํผงัการระบายนาํจงัหวดัในลุ่มนาํบางปะกง ครังที 2 ณ หอ้งเพทาย ชนั 1 โรงแรมแกรนดร์อยลั พลาซ่า อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา  

18 กันยายน 2561 เวลา 14.30 น. ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการติดตามกาํกบัดูแลการบริหารจดัการข้าวระดบั

จงัหวดั ครังที 3/2561 ณ หอ้งประชุมศนูยข์อ้มลูอาเซียน ชนั 1 ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

19 กันยายน 2561 เวลา 06.30 น.  นายชาลี  เจริญสุข กรรมการกิตติมศกัดิ   นายมนัส ตนังาม รองประธาน ร่วม

ประชุมพิธีเปิดการเขา้ชมพิพิธภณัฑ์เมืองฉะเชิงเทรา และโครงการแลกเปลียนเรียนรู้สร้างเครือข่ายความร่วมมือเพือการ

พฒันาองค์การปฏิบัติราชการ ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ.2651(สภากาแฟ) ณ พิพิธภัณฑ์เมืองฉะเชิงเทรา อ.เมือง จ.

ฉะเชิงเทรา  

19 กนัยายน 2561 เวลา 06.30 น.  นายจอมพงษ ์ชูทบัทิม เลขาธิการ ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการฟืนฟแูละพฒันาศกัยภาพการ

หารายไดข้องลกูหนีนอกระบบ ประจาํจงัหวดั ครังที 2/2561 ณ หอ้งประชุมมรุพงษศิ์ริพฒัน์ ชนั 4 ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา   

 19 กนัยายน 2561 เวลา 14.30-16.30 น.  นายอาทร ผดุงเจริญ รองประธาน ร่วมประชุมคณะทาํงานบูรณาการดา้น

แผนพลงังานจงัหวดัฉะเชิงเทรา ครังที 2/2561 ณ หอ้งประชุมศนูยข์อ้มลูอาเซียน ชนั 1 ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา 
 

- กจิกรรมอนืๆ 

23 สิงหาคม 2561 เวลา 16.00-18.00 น.นายชาลี  เจริญสุข กรรมการกิตติมศกัดิ ร่วมประชุมคณะกรรมการและทีปรึกษา 

คณะกรรมการบริหารสภาอุตสาหกรรมจงัหวดัฉะเชิงเทรา ครังที 6/2561 ณ ห้องไพลิน โรงแรมแกรนด์รอยลั พลาซ่า อ.เมือง จ.

ฉะเชิงเทรา 

25 สิงหาคม 2561 บริษทั เอม็เอสเคเบิล เน็ตเวริค จดัโครงการ มอบดว้ยใจ ใหแ้ก่กนั ร่วมสร้างสรรคพ์ฒันาเดก็ไทย ใหก้บั

โรงเรียนบา้นโคกตะเคียนงาม ต.ทุ่งพระยา อ. สนามชยัเขต จ.ฉะเชิงเทรา (หอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา สนบัสนุน 2,000 บาท)  

3 กนัยายน 2561 เวลา 16.00 น. ร่วมงานทิงกระจาดประจาํปี พ.ศ.2561 ศาลเจา้พ่อหลกัเมืองฉะเชิงเทรา พิธี

แจกขา้วสารอาหารแหง้แก่ผูย้ากไร้ และเวลา 18.00 น.และร่วมรับประทานอาหาร ณ บริเวณศาลเจา้พ่อหลกัเมือง

ฉะเชิงเทรา (โดยคุณวฒันา รัตนวงศ ์ประธาน ร่วมสนบัสนุนขา้วสาร 40 ถุงในนามหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา) 

4 กนัยายน 2561 เวลา 20.00 น.หอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา ร่วมเป็นเจา้ภาพสวดอภิธรรมศพ นายวีระชยั 

รัตน์เหลียม บิดานางสาวภรณี แพงไทยสงค ์สมาชิกหอการคา้ฯ ณ วดัดอนสีนนท ์อ.บา้นโพธิ จ.ฉะเชิงเทรา  

มตทิีประชุม รับทราบ 
 

วาระที 2 เรืองรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการหอการค้าจงัหวดัฉะเชิงเทรา ครังที 6/2561 



มตทิีประชุม รับรอง 
 

วาระที 3 เรืองสืบเนืองจากการประชุมครังทีแล้ว 

3.1  การสนับสนุนส่วนราชการในการพฒันาพนืทีหน้าวดัหลวงพ่อโสธร เพอืสาธารณประโยชน์ 

 นายจิตรกร เผดจ็ศึก (รองประธาน) กล่าวว่า หอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา ไดใ้หก้ารสนบัสนุนส่วนราชการ

ในการพฒันาพืนทีหนา้วดัหลวงพ่อโสธรเพือสาธารณประโยชน์ โดยไดมี้การขอรับบริจาคจากผูมี้จิตศรัทธาบริจาค

เงินและดินลกูรัง เพือใชถ้มทีปรับภูมิทศัน์ ซึงไดรั้บการตอบรับจากผูมี้จิตรศรัทธา เป็นจาํนวนมาก บางท่านใหดิ้น

ลกูรังทีบ่อมีอยูแ่ลว้ โดยเสียค่ารถขนส่งเอง และบางท่านใหบ้ริจาคเงินไปซือลกูรัง และขณะนีกาํลงัเร่งในการถม

พืนทีอยูใ่หเ้สร็จภายในวนัที 10 กนัยายน 2561 และจะมีการปลุกตน้ไมต่้อไป ตอนนีเปิดรับบริจาคตน้ไมที้จะมา

ปลกู สวนทาํความดี ถวายหลวงพ่อโสธร ทางสาํนกังานโยธาธิการและผงัเมือง ไดอ้อกแบบสวนทาํความดี ถวาย

หลวงพ่อโสธร เสร็จเรียบร้อยแลว้ จะมีรายการตน้ไมอ้อกมาใหดู้ว่ามีตน้ไมอ้ะไรบา้งทีใชใ้นสวนนี เป็นจาํนวนกีตน้  

ถา้ท่านมีตน้ไมต้ามแบบ ก็สามารถบริจาคตน้ไมไ้ด ้และเปิดรับบริจาคเป็นเงิน เพือนาํมาซือตน้ไม ้ ทีผา่นมาทาํงาน

อยา่งเร่งด่วนเพือใหเ้สร็จทนัเดือนกนัยายน 2561 

 นายอาทร ผดุงเจริญ (รองประธาน) กล่าวว่า เรืองตน้ไม ้ผมอยากเสนอว่าถา้ใครมีตน้ไม ้  ใหแ้จง้มาไดเ้ลย  

ผมจะใหค้นไปช่วยกนัลอ้มไว ้สกั 1-2 อาทิตย ์และก็ใหร้ถคุณจิตรกรไปช่วยยา้ยให ้จะไดช่้วยกนัทาํงานไดเ้ร็วขึน 

ถา้ไปหาตน้ไมอ้ยูเ่สียเวลา ใครมีตน้ไมอ้ะไรจะบริจาคใหแ้จง้มาไดเ้ลย  จะไดส่้งคนไปดาํเนินการให ้

 มตทิีประชุม รับทราบ 
 

3.2การจดักจิกรรมกอล์ฟเชือมความสัมพนัธ์ 

 นายจอมพงษ ์ชูทบัทิม (เลขาธิการ) กล่าวว่า หอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา  กาํหนดจดัแข่งขนั กอลฟ์เชือม

ความสมัพนัธ ์ครังที 2 ชิงถว้ยเกียรติยศ นายพินิจ จารุสมบติั อดีตรองนายกรัฐมนตรี  ในพฤหสับดีที 25 ตุลาคม 

2561 ณ สนามบางปะกง ริเวอร์ไซด ์คนัทรีคลบั ต.แสนภดูาษ อ.บา้นโพธิ จ.ฉะเชิงเทรา เป้าหมาย 40 ทีม VIP 10 

ทีม ๆละ 50,000 บาท ทีมธรรมดา 30 ทีมๆละ 25,000 บาท  

 นายวฒันา รัตนวงศ ์(ประธาน) กล่าวว่า ผมรับเป็นประธานจดัการแข่งขนักอลฟ์เชือมความสมัพนัธ ์ครังที 

2 สวนตวัผม รับมา 5 ทีม ขอใหก้รรมการหอการคา้ทุกท่านใหค้วามร่วมมือในการช่วยกนัหาทีม หรือช่วยสนบัสนุน

การจดักิจกรรมกอลฟ์เชือมความสมัพนัธ ์ และจะนดัรองประธานและคณะทาํงานจดัการแข่ง ไปประสานกบันาย

พินิจ จารุสมบติั อดีตรองนายกรัฐมนตรี   ในการช่วยสนบัสนุนหาทีม VIP เหมือนเดิม 

 มตทิีประชุม รับทราบ 
 

3.3 การจดังานหอการค้าแฟร์ ครังที 10 อร่อยได้...ไร้แอลกอฮอร์ (31 ตุลาคม – 4 พฤศจกิายน 2561)   

 นายจอมพงษ ์ชูทบัทิม (เลขาธิการ) หอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา กาํหนดจดังานหอการคา้แฟร์ ครังที 10 ใน

ระหว่างวนัพุธที 31 ตุลาคม – วนัอาทิตยที์ 4 พฤศจิกายน 2561 (รวม 5 วนั) ณ บริเวณภายในมหาวิทยาลยัราชภฏัราช



นครินทร์ อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา โดยไดมี้มติมอบหมายให ้คุณบุญมี ศรีสุข เป็นประธานจดังานหอการคา้แฟร์ ครังที 

10 

ปีนีจงัหวดักาํหนดจดังานนมสัการหลวงพ่อพุทธโสธรและงานประจาํปีจงัหวดัฉะเชิงเทรา ระหว่างวนัที 19-28 

พฤศจิกายน 2561 ณ บริเวณหนา้สนามศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

 มตทิีประชุม รับทราบ 

 

วาระที 4  เรืองเพอืพจิารณา 

- การร่วมก่อตงัสหกรณ์พชืผกัผลไม้ (เกษตรปลอดภัยสูง) จงัหวดัฉะเชิงเทรา 

นายจิตรกร เผด็จศึก (รองประธาน)  กล่าวว่า สาํนักงานเกษตรและสหกรณ์จงัหวดัฉะเชิงเทรา ไดเ้รียก

ประชุม  

เพือขบัเคลือนและการเตรียมการจดัการลงนาม MOU ภายใตโ้ครงการ ผกัผลไมบิ้นได ้ จงัหวดัฉะเชิงเทรา ได้

กาํหนดพิธีลงนามบนัทึกขอ้ตกลงว่าดว้ยความร่วมมือ เพือพฒันาบริหารจดัการสินคา้เกษตรปลอดภยัสูงเพือครัวการ

บินไทยระหว่าง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ บริษทั การบินไทย จาํกดั (มหาชน) และจงัหวดัฉะเชิงเทรา ในวนั

ศุกร์ที 31 สิงหาคม 2561 ณ บริษทั การบินไทย จาํกดั (มหาชน) สาํนกังานใหญ่ อาคาร 1 ชนั 22 ถนนวิภาวดีรังสิต 

เขตจตุัจกัร กรุงเทพมหานคร   สินคา้ทีร่วมโครงการ มะม่วง มะพร้าวอ่อน เมร่อน ผกัปลอดสารทุกชนิด  ก็เลย

อยากจะรวมตวัก่อตงัสหกรณ์พืชผกัผลไม ้(เกษตรปลอดภยัสูง) เพือจะไดช่้วยเหลือเกษตรกรทีปลูกผกัผลไมป้ลอด

สารพิษ รับผกัผลไมจ้ากเกษตรกรไปใส่บรรจุภณัฑ์ ไปจาํหน่ายยงัทีต่างๆ ให้เกษตรกร เพือช่วยแกปั้ญหาให้

เกษตรกร 

 นายอาทร  ช่วยณรงค ์(รองประธาน) กล่าวว่า อยากขอมติในทีประชุมหอการคา้ก่อน ว่าเห็นดว้ยหรือเปล่า

ในการก่อตงัสหกรณ์พืชผกัผลไม ้(เกษตรปลอดภยัสูง) จงัหวดัฉะเชิงเทรา ใหห้อการคา้เป็นผูด้าํเนินการ เพราะเป็น

โครงการของหอการค้าไทย ทีให้หอการค้าจังหวดัทาํโครงการ  หนึงหอการค้าดูแลอย่างน้อย หนึงสหกรณ์

การเกษตร  การทีจะช่วยเหลือเกษตรกรตอ้งการใหย้งัยนื เพราะตอ้งกา้วไปสู่ GMP คือการทาํบรรจุภณัฑ์  ตอนนีมี 

กลุ่มเกษตรกร มะพร้าว  มะม่วง  การทีเกษตรกรเหล่านีจะเขา้การบินไทยได ้ตอ้งจดัตงัสหกรณ์ ถา้เราจดัตงัสหกรณ์

พืชผกัผลไม ้(เกษตรปลอดภยัสูง) ได ้ก็จะเป็นผลงานของหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา 

 ดร.บุญทอง  เตียรประเสริฐ (ประธานทีปรึกษา) กล่าวว่า การจดัตงัสหกรณ์ตอ้งเป็นนิติบุคคล เพราะถา้มี

งบประมาณจากทางภาครัฐไม่สามารถเขา้สนับสนุนสหกรณ์ได ้สนับสนุนกบักลุ่มเกษตรกรณ์ได ้ ถา้จะช่วย ทาง

หอการคา้ฯ เป็นได้แค่ฝ่ายสนับสนุน และช่วยเหลือเกษตรกรอยู่เบืองหลงั ถา้หอการคา้จะจดัตงัสหกรณ์จริงๆก็

สามารถจดัตงัได ้ก็มารวมตวักนัลงหุ้น จดัตงัขึนมา แต่จะทาํเพืออะไร ทาํแลว้ไม่ไดก้าํไร จดัตงัลาํบาก  เหมือน 

บริษทั ประชารัฐรักสามคัคี  จาํกดั  ทีจดัตงัขึนมา   

มตทิีประชุม รับทราบ 
 

วาระท ี 5  เรืองข้อเสนอ ประเด็นปัญหาต่างๆ เข้าสู่ กรอ.จ.ฉช/หอการค้ากลุ่มเบญจบูรพาสุวรรณภูม ิ



 นายจอมพงษ ์ชูทบัทิม (เลขาธิการ) กล่าวว่า หอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา ไดมี้มติร่วมกนัเสนอเรืองเขา้สู่

การประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพือพฒันาและแกไ้ขปัญหาทางเศรษฐกิจจงัหวดัฉะเชิงเทรา (กรอ.

จังหวดั)เพือให้ท่านช่วยผลกัดันให้เกิดเป็นรูปธรรม ซึงประชุมไปเมือวนัจันทร์ที 6 สิงหาคม 2561 ทังนีเพือ

ก่อใหเ้กิดประโยชน์ต่อสงัคมส่วนรวมต่อไป ดงันี 

เรืองที 1.การรณรงคว์ินยัจราจร (ในเรืองการใชค้วามเร็ว , การสวมหมวกกนัน๊อก , ช่องทางเดินรถบรรทุก) 

เรืองที 2. การดูแลใหค้วามสาํคญัเป็นพิเศษ บริเวณก่อสร้างของถนนสายหลกั เสน้ทางหลกัต่าง  ๆ

เรืองที 3.ความรับผดิชอบพืนทีบริเวณ เกาะกลางถนน และดา้นขา้งของถนนสายหลกั เพือใหเ้กิดความ 

เป็นระเบียบเรียบร้อย สวยงาม และไม่มีผลกระทบต่อการเดินรถ 

เรืองที 4.ขอร้องเรียนของผูป้ระกอบการโรงงานทีไม่สามารถต่อใบอนุญาตได ้

เรืองที 5. การจดัระเบียบผูรุ้กลาํทางเทา้ บริเวณพืนทีเมือง 

เรืองที 6.การติดตามเรืองสารพิษสู่จงัหวดัฉะเชิงเทรา ในเรืองของกากอุตสาหกรรมซึงเกิดจากโรงงานอุตสาหกรรม 

เรืองที 7. การติดตามโครงการรถบรรทุกสีขาว จงัหวดัฉะเชิงเทรา  

 และหอการคา้กลุ่มเบญจบูรพาสุวรรณภูมิ กาํหนดจดัประชุมคณะกรรมการสัญจร ณ สีหนุวิลล ์จงัหวดักาํปงโสม 

ประเทศกมัพชูา ระหว่างวนัศุกร์ที 14 – 16  กนัยายน 2561 โดยมีค่าใชจ่้ายท่านละ 7,000 บาท ตามรายละเอียดในโปรแกรมที

แนบ 

 นายณรงคศ์กัดิ แกว้เมืองเพชร (ปฏิคม) กล่าวว่า ปัญหาการจราจรเรืองการเกิดอุบติัเหตุ เกิดจากขบัรถเร็ว 

ถนนในเขตทางหลวง รถยนตใ์หใ้ช ้ความเร็ว 90 กิโลเมตรต่อชวัโมง รถหกลอ้ รถสิบลอ้ ใช ้ความเร็ว 80 กิโลเมตร

ต่อชวัโมง รถรากจูง รถพ่วง ใช ้ความเร็ว 60 กิโลเมตรต่อชวัโมง กรณีทีเข้าเขตเมือง รถยนต์ให้ใช ้ความเร็ว 80 

กิโลเมตรต่อชวัโมง รถหกลอ้ รถสิบลอ้ ใช ้ความเร็ว 60 กิโลเมตรต่อชวัโมง รถรากจูง รถพ่วง ใช ้ความเร็ว 50 

กิโลเมตรต่อชวัโมง คนใชร้ถใชถ้นน อยา่งผมยงังงเลย เราตอ้งมาแยกถนนในเขตเทศบาล กบัในเขตเมือง ให้ชดัเจน 

กรณีทีติดป้ายแต่ละจุด บนถนนเส้นเดียวกนั บนถนนสายเดียวกนั ติด 90, 80 ดว้ย แลว้จะให้ผูใ้ชร้ถใชถ้นนยึด

ตรงไหน นีคือปัญหาเรืองการติดป้ายบงัคบัดา้นการจราจร  หาความชดัเจนไม่มี อยากเสนอในเขตเทศบาลเมือง ให้

ติดกลอ้งจบัความเร็วดว้ย จะไดรู้้ว่าใครทาํผิดกฎหมาย  กลอ้งจบัความเร็วส่วนใหญ่ติด ในเขตทางหลวง บนทาง

ด่วน ซึงเป็นถนนโล่งๆ ทีใชค้วามเร็วสูงอยูแ่ลว้และเรืองการจดัระเบียบผูรุ้กลาํทางเทา้ บริเวณพืนทีเมืองคือฟุตบาตร

ในเขตเทศบาลเมือง มีคนใชฟุ้ตบาตรซึงเป็นเดินของประชาชน ไปใชป้ระโยชน์ส่วนตวัในการตงัของขายบนพืนที

ฟุตบอลของเทศบาล เป็นสิงทีกีดขวางทางเดิน คนก็ตอ้งไปเดินบนถนน ซึงเป็นสิงทีอนัตรายมาก อยากฝากเรืองนี

ไว ้ ใหทุ้กคนเคารพกฏหมายดว้ย 

 มตทิีประชุม รับทราบ 
 

วาระที  6  เรืองระเบียงเศรษฐกจิพเิศษภาคตะวนัออก ( EEC)   

 นายมนสั ตนังาม (รองประธาน) กล่าวว่า ไดมี้การประชุมกบันายโอกาส เตพละกุล ทีปรึกษาเรืองระเบียง

เศรษฐกิจพิเศษภาคตะวนัออก ( EEC)  ขณะนีทางหอการคา้อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูลเพือตกผลึกความคิดของ



ภาคเอกชน รวมถึงการลงสอบถามชุมชนในพืนที เพือจดัทาํผงัเมืองสาํหรับจงัหวดัฉะเชิงเทราขึนตามความตอ้งการ

ของคนในพืนที คาดว่าจะแลว้เสร็จราวเดือนสิงหาคม 2561 โดยมีความตอ้งการปรับพืนทีสีเขียวเดิมให้เป็นพืนทีสี

เหลืองสาํหรับทีอยูอ่าศยัใหส้อดรับกบัการขยายตวัของเมืองโดยกระทบต่อพืนทีวิถีชีวิตของเกษตรกรให้น้อยทีสุด 

เป็นการประสานงานเชือมโยงทุกส่วนสนองแผนพฒันาอีอีซีของภาครัฐ หลงัจากนนัจะเชิญทางกรมโยธาธิการและ

ผงัเมืองมาร่วมพิจารณา และนาํเสนอไปสู่การทาํผงัเมืองรวม EEC 3 จงัหวดัต่อไปตอนนีเท่าทีทราบ ภาครัฐเพิงส่ง

คนจากส่วนกลางลงมาสํารวจเพือวางผงัเมืองใหม่ แต่ยงัไม่ได้กาํหนดแผนเรืองเมืองใหม่ทีอยู่อาศยัในจังหวัด

ฉะเชิงเทรา ระหว่างนีภาคเอกชนจะสาํรวจควบคู่ไปดว้ย หากผงัเมืองตรงกนัในส่วนใด เท่ากบัว่าภาคเอกชนเห็น

ดว้ยกบัจุดกาํหนดนนั ๆ แต่หากไม่เหมือนกนัในจุดใดจะเป็นการเสนอจากภาคเอกชนในพืนที ซึงก็ตอ้งพูดคุยกนั

อยา่งไรก็ตาม การทีจงัหวดัฉะเชิงเทราอยู่ติดกรุงเทพฯ ทาํให้หลีกเลียงการขยายตวัของเมืองเขา้มาในพืนทีไม่ได ้

โดยในปัจจุบนัจะพบว่ามีการขึนโครงการของหมู่บา้นจดัสรร ซึงเป็นทุนจากส่วนกลาง เช่น ลลิลพร็อพเพอร์ตีเอสซี 

แอสเสท เป็นตน้ จึงมีความจาํเป็นอย่างเร่งด่วนในการทาํผงัเมือง เพือป้องกนัการขยายตวัของเมืองไม่ให้เป็นไป

อยา่งไร้ทิศทาง เมือภาคเอกชนจดัทาํแนวทางผงัเมืองเสร็จสินแลว้ จะนาํเสนอให้ภาครัฐพิจารณาประกอบกบัผงั

เมืองของภาครัฐ ซึงจะเสร็จสินภายในปีนีอีกครังหนึง“การทีภาครัฐกาํหนดให้แปดริวเป็นเมืองทีอยู่อาศยั ภาครัฐก็

ควรบอกคนในพืนทีใหเ้กิดการเตรียมพร้อมเพือใหรู้้ทิศทางในการเปลียนแปลง และจะสามารถวางแนวทางไดถู้ก 

ไม่ใช่เปลียนแปลงไปมา เพือจะไดส้ร้างบุคลากรมาตอบสนองต่อการจา้งงานทีจะเกิดขึน” อย่างไรก็ตาม ทุกคนใน

จงัหวดัฉะเชิงเทราหวงัว่า การพฒันาเมืองใหม่ทีเกิดขึนไม่ใช่เอือประโยชน์เฉพาะนายทุนทีเขา้มา แต่เมืองเก่าแปดริว

ควรจะไดรั้บประโยชน์ทีเหมาะสมสอดคลอ้งกนั 

 นายณรงคศ์กัดิ แกว้เมืองเพชร (ปฏิคม) กล่าวว่า โดยทางสาํนกังานโยธาธิการและผงัเมืองรวมจงัหวดั จะได้

ดาํเนินการประกาศผงัเมืองจงัหวดัเพือใชบ้งัคบัต่อไป ผงัเมืองจงัหวดัทีประกาศ จะส่งผลต่อความเจริญของจงัหวดั

ฉะเชิงเทรา เป็นอยา่งยงิ ขอใหมี้การพิจารณาภาพรวมของผงัเมืองทีจะประกาศใชใ้นอนาคตเพือมิให้เกิดผลกระทบ

ทีเป็นการขดัขวางต่อการพฒันาต่างๆ ของจงัหวดั และเป็นการวางรากฐานเพือความเจริญของจงัหวดัฉะเชิงเทราใน

อนาคต ตามภาพการปรับปรุงผงัเมืองทีแนบ โดยมีรายละเอียดดงันี 

1. ขอใหมี้การเพิมพืนทีประเภทชุมชน (สีชมพ)ู เพิมจากเดิม ใหเ้หมาะสมกบัพืนทีทีมีการพฒันาอยู่แลว้ เพือรองรับ

กบัการพฒันาในอนาคต 

2. ขอใหมี้การเพิมพืนทีประเภทชุมชน (สีชมพ)ู ตามแนวถนนสายหลกัและสายรอง จากแนวถนนออกไปอย่างน้อย 

หนึงกิโลเมตร เพือใหมี้การรองรับกบัการลงทุน และการพฒันาทีจะมีในอนาคต 

 และจากการประชุมคณะทีปรึกษาผงัเมืองรวมชุมชนสุวินทวงศ ์และผงัเมืองรวมชุมชนบา้นโพธิ จงัหวดัฉะเชิงเทรา 

ครังที 2/2561เรืองการประเมินผลผงัเมืองรวมชุมชนสุวินทวงศ ์และผงัเมืองรวมชุมชนบา้นโพธิ ในวนัที 8 สิงหาคม 

2561 เวลา 09.00น.ณหอ้งประชุมศนูยข์อ้มลูอาเซียน (AEC) ชนั 1 ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา นนั  

มีขอ้สรุปว่าประชาชนไดใ้ห้ขอ้เสนอจากชุมชนดงันี และเห็นควรพิจารณาปรับปรุงผงัตาม ประเด็นการพิจารณา

แกไ้ข มีดงันี 

1.พิจารณาปรับแกข้อ้กาํหนดการใชป้ระโยชน์ทีดินทีบางประการ 



2.พิจารณาปรับแกข้อ้กาํหนดการอนุญาตขุดดินถมดิน 

3.พิจารณาปรับแกข้อ้กาํหนดการก่อสร้างโรงงานกาํจดัขยะ และโรงบาํบดันาํเสีย 

4.พิจารณาวางแผนโครงการจดัการระบายนาํ 

5.พิจารณาส่งเสริมการเกษตรอินทรียแ์ปรรูป 

6.พิจารณาพืนทีการก่อสร้างเมืองใหม่ รองรับ EEC 

7.พิจารณาการพฒันาพืนทีโดยรอบ ถนนวงแหวนรอบนอก 

8.พิจารณาถนนวงแหวนอุตสาหกรรม แนวผงั บางปะกง บา้นโพธิ เมืองฯ และชุมชนสุวินทวงศ ์

9.พิจารณาการสนบัสนุนอุตสาหกรรมเชิงนิเวศน ์

10.พิจารณาการพฒันาพืนที โดยรอบสถานีรถไฟ 

11.พิจารณาการส่งเสริมการท่องเทียว เช่นตลาดนาํคลองสวน 

12.การพฒันาตอ้งสอดคลอ้งกนัทงัดา้นการเกษตร อุตสาหกรรม พาณิชยกรรม และประชาชน 

    ส่วนผงัเมืองรวมชุมชนบา้นโพธิ ประชาชนส่วนใหญ่เห็นว่ายงัมีความเหมาะสม  

13.การกาํหนดสีของผงัเมืองขอใหส้อดคลอ้งกบัสภาพความเป็นจริงในปัจจุบนัเพือใหเ้กิดการพฒันาอยา่ง 

     มีประสิทธิภาพและยงัยนื” 

แต่เนืองจากนโยบายการพฒันา และการเปลียนแปลงของเมืองอยา่งรวดเร็ว จึงเห็นควรเพิมขอ้ความต่อจาก

ขอ้ 12  คือ ขอ้ 13.การกาํหนดสีของผงัเมืองขอใหส้อดคลอ้งกบัสภาพความเป็นจริงในปัจจุบนัเพือใหเ้กิดการพฒันา

อยา่งมีประสิทธิภาพและยงัยนื” 

 มตทิีประชุม รับทราบ 
 

วาระที  7  เรืองยุทธศาสตร์จงัหวดั/หอการค้าจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

 ไม่มีเรืองนาํเสนอ 

 มตทิีประชุม รับทราบ 
 

วาระที  8  เรืองนําเสนอของกลุ่มผู้ประกอบรุ่นใหม่ YEC 

 นางสาวธวิยา สุดใจ (เหรัญญิก) กล่าวว่าเมือวนัที 21-22 กรกฎาคม 2561 ทางผูป้ระกอบการรุ่นใหม่ YEC สาน

สมัพนัธภ์าคตะวนัออก ครังที 3 โดยหอการคา้จงัหวดัชลบุรีเป็นเจา้ภาพจดังาน จาํนวนทีเขา้ร่วมงานประมาณ 160 คน  ทาง

ผูป้ระกอบการรุ่นใหม่ YEC ชลบุรี ก็มีกิจกรรมพาไปสถานทีท่องเทียว ของจงัหวดัชลบุรี กลางคืนมีสังสรรค ์เพือเชือม

ความสัมพนัธ์ อนัดีต่อกนั ในทีงานสานสัมพนัธค์รังนี ไดม้อบหมายใหจ้งัหวดัฉะเชิงเทรา เป็นเจา้ภาพจดังาน สานสมัพนัธ์

ภาคตะวนัออก ครังที 4 ระหว่างวนัที 21-22 กรกฎาคม 2562  ทางหอการคา้ไทยกาํหนดมา ขณะนีทางผูป้ระกอบการรุ่นใหม่ 

YEC หอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา ไดมี้การประชุม และวางแผนงานไวเ้บืองตน้บา้งแลว้ เช่น ดูเรืองสถานทีพกั โดรงแรม 

สถานทีท่องเทียว ร้านอาหาร ถา้มีความคืบหน้าอย่างไร เพิมเติม จะมาแจง้ใหที้ประชุมทราบต่อไป 

 มตทิีประชุม รับทราบ 

วาระที 9 เรืองการดําเนินโครงการต่างๆ  ร่วมกบัหอการค้าไทย  



 นายจอมพงษ ์ชูทบัทิม (เลขาธิการ) กล่าวว่า ทางหอการคา้ไทย ไดมี้โครงการต่างๆ ใหห้อการคา้ทุกจงัหวดั

ใหค้วามร่วมมือทาํโครงการดงันี 

1.1 โครงการป้ายของดีจงัหวดัร่วมกบักสิกรไทย (KPLUS SHOP)  

หอการคา้ไทย และธนาคารกสิกรไทย ไดร้วมกนัดาํเนินโครงการเสริมสร้างสิทธิประโยชน์ใหก้บัสมาชิก 

หอการคา้จงัหวดัทวัประเทศ เพือเขา้สู่การชาํระเงินผา่นระบบอิเลก็ทรอนิกส์ ภายใตบ้ตัรสมาชิกหอการคา้และป้าย

ของดีจงัหวดั โดยร้านคา้เขา้ร่วมโครงการแบ่งออกเป็น 3 ประเภท ไดแ้ก่ ร้านอาหาร ของฝาก โรงแรมรีสอร์ท ซึง

ปัจจุบนัมีร้านคา้เขา้ร่วมโครงการกว่า 8,000 ร้านจากทวัประเทศ ซึงทีเขา้ร่วมโครงการจะมาจาก 

1.ร้านคา้/สถานประกอบการทีเคยไดรั้บป้ายของดีจงัหวดั โดยเปลียนป้ายให้สวยงามเป็นเอกลกัษณ์ เมือ

สมคัร  

OR-Code / เครืองรูดบตัร ของธนาคารกสิกรไทย (โดยไม่มีค่าใชจ่้าย) 

2.ร้านคา้/สถานประกอบการใหม่ทีเขา้ร่วมโครงการ จะไดรั้บป้ายของดีจงัหวดั เมือร้านคา้ผา่นการพิจารณา

จาก 

หอการคา้จงัหวดั และสมคัร OR-Code / เครืองรูดบตัร ของธนาคารกสิกรไทย (โดยไม่มีค่าใชจ่้าย) 

จึงขอใหค้ณะกรรมการช่วยกนัเชิญชวนร้านคา้เพือเขา้ร่วมโครงการต่อไป 
 

1.2 โครงการสิทธิประโยชน์ร้านค้า 

เป็นการขอความร่วมมือจากร้านคา้และบริการต่างๆ ในการใหส่้วนลดพิเศษกบัสมาชิกหอการคา้จงัหวดัทวั 

ประเทศในการเขา้ไปใชบ้ริการในสถานประกอบการต่างๆ ตามขอ้กาํหนดของร้านคา้และบริการทีเขา้ร่วมโครงการ 

 ปัจจุบันมีสถานประกอบการเข้าร่วมโครงการจากทวัประเทศ รวม 2,227 สถานประกอบการจังหวดั

ฉะเชิงเทรา มี 43 สถานประกอบการ 
 

1.3 โครงบัตรสมาชิกหอการค้าร่วมกบัธนาคารกสิิกรไทยในรูปแบบ บัตรเครดิต/บัตรเดดิต 

เป็นโครงการความร่วมมือระหว่างหอการคา้ไทย หอการคา้จงัหวดัทวัประเทศ ร่วมกบัธนาคารกสิกรไทย  

มอบสิทธิประโยชน์ใหก้บัสมาชิกผูส้มคัรบตัรเครดิต / เดบิต ของธนาคารกสิกรไทย โดยให้ถือเป็นบตัรประจาํตวั

สมาชิกหอการคา้จงัหวดัทวัประเทศ และการใชเ้งินผ่านบตัร จะมีเงินเปอร์เซนต์จาการใชบ้ตัรคืนให้กบัหอการคา้

จงัหวดัทีสมาชิกมีการใชเ้งินผา่นบตัร 

ปัจจุบนัมีสมาชิกหอการคา้จงัหวดัทวัประเทศสมคัรเขา้ร่วมโครงการแลว้ 1,196 ราย 
 

1.4 โครงการบริจาคโลหิตครบรอบ 85 ปีหอการค้าไทย 

หอการคา้ไทย ไดมี้โครงการ “บริจาคโลหิต เนืองในโอกาส “ครบรอบ 85 ปี หอการคา้ไทย” อีกทงัเพือให ้

สมาชิก ผูป้ระกอบการของหอการคา้ไทยและเครือข่ายทวัประเทศ ในฐานะภาคเอกชนไดมี้ส่วนสาํคญัในการช่วยเหลือ

สงัคม และประชาชน โดย ตงัเป้าจดัหาโลหิตสนบัสนุนสภากาชาดไทย จาํนวน 85,000 ยนิูต ทวัประเทศ โดยอาศยัเครือข่าย

หอการคา้จงัหวดัทวัประเทศในการจดักิจกรรมบริจาคโลหิตสนบัสนุน โดยกาํหนดใชร้หสัโครงการบริจาคโลหิต OJO414  

ในการนี หอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา ไดร่้วมกบักาชาดจงัหวดัฉะเชิงเทรา จดักิจกรรม“บริจาคโลหิต เนือง 



ในโอกาส “ครบรอบ 85 ปี หอการคา้ไทย” เมือวนัพุธที 18 กรกฏาคม 2561  เวลา 8.30 น.-12.00 น.  ณ หอประชุมทีว่าการ

อาํเภอเมืองฉะเชิงเทรา โดยไดรั้บการบริจาคโลหิต  จาํนวน 128 คน ไดรั้บเลือดจาํนวน 57,600 ซี.ซี. ซึงจะเป็นโครงการ

ต่อเนือง 

1.5 โครงการจดัตงัศูนย์ SME คลนิิก 

เนืองจากปัจจุบนัมีผูป้ระกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) เกิดขึนเป็นจาํนวนมาก 

ทงัที 

เป็นสมาชิกหอการคา้จงัหวดัทวัประเทศและยงัไม่ไดเ้ขา้เป็นสมาชิก และผูป้ระกอบการบางส่วนประสบปัญหา และ

อุปสรรคในการดาํเนินธุรกิจแตกต่างกนัไป ส่งผลกระทบโดยตรงต่อเศรษฐกิจประเทศไทย หอการคา้ไทย ได้

เลง็เห็นถึงผลกระทบทีเกิดขึน จึงไดร่้วมมือกบัหอการคา้จงัหวดัทวัประเทศก่อตงัศนูยใ์หค้าํปรึกษา SMEs ขึน  

ปัจจุบนัมีศนูย ์SME คลีนิดประจาํหอการคา้จงัหวดัทวัประเทศ รวม 55 ศนูย ์
 

1.6 โครงการร้านหนูนิชย์พาชิม 

เป็นโครงการทีหอการค้าไทย และหอการค้าจังหวดัทั วประเทศ ร่วมกับสํานักงานพาณิชยจ์ังหวดัจัด

โครงการ 

ร้านหนูนิชยพ์าชิม โดยร้านคา้เขา้ร่วมโครงการ ตอ้งมีคุณสมบติัดงันี 

1. เป็นผูป้ระกอบธุรกิจจาํหน่ายอาหารปรุงสาํเร็จประเภทอาหารจานเดียว หรืออาหารปรุงสาํเร็จในเมนู

หลกั เช่น อาหารตามสงั ขา้วราดแกง ขา้วมนัไก่ ขา้วหมแูดง ขนมจีน ก๋วยเตียว ขา้วเหนียวหนา้หม ูฯลฯ 

สภาพร้านเป็นสถานทีสะอาดและถกูสุขลกัษณะมีทีตงัชดัเจน มีทีตงัชดัเจน (ยกเวน้ รถ Food Truck) 

1. ราคาจาํหน่ายตอ้งไม่เกิน 35 บาท/จาน/ชาม/ถุง/ห่อ/กล่อง 

2. มีการปิดป้ายราคาจาํหน่ายทีชดัเจน 

กรณีทีเป็นรถ Food Truck ตอ้งเป็นรถทีไดรั้บการจดทะเบียนรถถกูตอ้งตามกฎหมาย 

หลกัฐานทีใช้ประกอบการรับสมคัร (ถา้มี) ใบทะเบียนพาณิชย ์หรือ ใบอนุญาตจาํหน่ายสินค้าในทีหรือทาง

สาธารณะ หรือ ใบอนุญาตจดัตงัสถานทีจาํหน่ายอาหารหรือสถานทีสะสมอาหาร หรือ หนงัสือรับรองการแจง้จดัตงั

สถานทีจาํหน่ายอาหารหรือสถานทีสะสมอาหาร 

กรณีไม่มีหลกัฐานตามขอ้ 6. สามารถสมคัรเขา้ร่วมโครงการ “ร้านหนูณิชย”์ ได ้ดงันี 

(1) ส่วนกลาง 3 ช่องทาง คือ 

- กรมการคา้ภายใน ณ สาํนกัจดัระบบและพฒันามาตรฐานทางการคา้ 

- เจา้หนา้ทีของกรมฯ ใหบ้ริการถึงพืนที/สถานทีตงัร้านคา้ 

- ประสานผา่นสายด่วน 1569 แจง้ขอสมคัรร้านหนูณิชย ์

(2) สาํนกังานเขต กรุงเทพมาหานคร ทงั 50 เขต 

(3) ส่วนภูมิภาค 3 ช่องทาง คือ 

- สาํนกังานพาณิชยจ์งัหวดั (กลุ่มงานกาํกบัดูแลและพฒันาเศรษฐกิจการคา้) 



- เจา้หนา้ทีสาํนกังานพาณิชยจ์งัหวดัใหบ้ริการถึงพืนที/สถานทีตงัร้านคา้ 

- หอการคา้จงัหวดั 

สิทธิประโยชน์ทีได้รับจากการเข้าร่วมโครงการร้านอาหารหนูณชิย์ 

1. การประชาสมัพนัธร้์านผา่นเวบ็ไซต ์ของกระทรวงพาณิชย ์

2. วสัดุประชาสมัพนัธร้์านอาหารหนูณิชยด์งันี 

1) ป้ายสญัลกัษณ์รับรองคุณภาพ จาํนวน 1 ป้าย/ร้าน 

2) ผา้กนัเปือนพร้อมหมวกหนูณิชยจ์าํนวน 2 ชุด/ร้าน 

3) จาน หรือ ชาม จาํนวน 1 โหล/ร้าน 

ปัจจุบนั หอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา ไดร้้านคา้เขา้ร่วมโครงการ 30 ร้านคา้ 

 1.7  โครงการรณรงค์เพมิยอดสมาชิกหอการค้าจงัหวดั 

สิทธิประโยชน์ของสมาชิกหอการคา้จงัหวดั อาทิ 

- ไดรั้บส่วนลดค่าสินคา้หรือบริการจากร้านคา้ทีร่วมโครงการบตัรสมาชิกหอการคา้จงัหวดั  

- ไดรั้บขอ้มลู คาํปรึกษา และขอ้แนะนาํทีเป็นประโยชน์ทางการคา้  

- ไดรั้บหนังสือรับรองสถานะภาพการเป็นสมาชิกหอการค้าจงัหวดั เพือประโยชน์ในการรับรองและ

แนะนาํ 

ตวัในการติดต่อทางการคา้ทงัในและต่างประเทศ และต่อหน่วยงานราชการ  

- ไดรั้บการดูแลผลประโยชน์ ตลอดจนนาํเสนอและติดตามการแกปั้ญหาทีเป็นอุปสรรคต่อการดาํเนิน 

ธุรกิจของสมาชิกโดยรวม 

- ไดรั้บการแนะนาํใหรู้้จกั พบปะ และร่วมเจรจาการคา้กบันกัธุรกิจทงัในและต่างประเทศทีมาติดต่อ ซึง 

เป็นการสร้างโอกาสทางการคา้ใหก้บัสมาชิกโดยตรง 

- ไดรั้บการเผยแพร่รายชือในสือต่างๆ ของหอการคา้จงัหวดัอาทิเช่น วารสาร จดหมายข่าว, เป็นตน้ เพือ 

ประโยชน์ในการประชาสมัพนัธ ์และเผยแพร่ใหห้น่วยงานสาํคญัทีเกียวขอ้งดา้นส่งเสริมการคา้ทงั 

ภายในประเทศและต่างประเทศ 

-  ไดรั้บข่าวสาร/สาระผา่นสือต่าง ๆ เช่น หนงัสือรายงานประจาํปี  

 -  สมาชิกสามารถเสนอแนะขอ้คิดเห็น ในปัญหาอุปสรรคของการประกอบธุรกิจโดยรวมแก่หอการคา้ 

เพือสรุปรวบรวมนาํเสนอภาคราชการหรือรัฐบาลพิจารณาแกไ้ขต่อไป  

- เขา้ร่วม โครงการ อบรม สมัมนา งานแสดงสินคา้ต่าง ๆ ทีหอการคา้จงัหวดัจดัขึน ฟรี หรือไดส่้วนลด

พิเศษสาํหรับสมาชิก  

- เขา้ร่วมการประชุมใหญ่สามญัประจาํปี    เพือรับทราบผลการดาํเนินงานและร่วมพบปะสังสรรค์ และ

ทาํความรู้จกักนัในระหว่างสมาชิก ซึงเป็นการสร้างโอกาสทางการคา้ระหว่างกนั 

- การอาํนวยความสะดวกทางดา้นอืนๆ ทีเป็นประโยชน์ต่อสมาชิกหอการคา้จงัหวดัตรัง 

18. โครงการลดความเหลอืมลาํ และเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กบัชุมชน โดยมวีตัถุประสงค์เพอื 



“ส่งเสริมและสนับสนุนให้ชุมชนในทอ้งถินมีความเขม้แข็ง เสริมสร้างรายได้และยกระดับชีวิตความ

เป็นอยูใ่ห ้

ดีขึน โดยหากชุมชนในทอ้งถินมีความเขม้แข็งแลว้ จะมีส่วนช่วยขบัเคลือนให้เศรษฐกิจฐานรากเขม้แข็งขึนตาม

นโยบายของรัฐบาล ถือเป็นการลดปัญหาความเหลือมลาํทางเศรษฐกิจไดอี้กทาง” ประกอบดว้ย 

ก.โครงการ 1 หอการค้า 1 ท่องเทียวชุมชน 

โดยหอการค้าจังหวดั ร่วมกับ หมู่บ้านนําตาลสด อ.บางคลา้ จังหวดัฉะเชิงเทรา เพือร่วมกันพัฒนา

ผลิตภณัฑใ์หไ้ดม้าตรฐานยงิขึน 

ก. โครงการ 1 ไร่ ได้เงิน หนึงแสน 

โดยหอการคา้จังหวดัฉะเชิงเทราไดท้าํโครงการ เกษตรอินทรียว์ิถีพอเพียง สานต่อศาสตร์

พระราชาเกษตรผสมผสาน สานต่อโครงการ 1 ไร่ 1 แสน โดยไดรั้บการสนับสนุนพืนทีนา

จาก คุณจิตรกร เผด็จศึก ดาํเนินโครงการที อ.ราชสาส์น จ.ฉะเชิงเทรา 

ข. โครงการ 1 หอการค้าดูแลอย่างน้อย 1 สหกรณ์การเกษตร 

โดยหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา ไดร่้วมกบัสหกรณ์ผูเ้ลียงไก่ไข่แปดริว จาํกดั  โดยมีการลง

นามความร่วมมือกนัแลว้ เมือ 19 กนัยายน 2559 ณ ทีว่าการอาํเภอคลองเขือน 

ค. โครงการ 1 บริษัท 1 วสิาหกจิชุมชน 

โดยหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา ไดร่้วมกบักลุ่มวิสาหกิจชุมชนผลิตภณัฑแ์ปรรูปจากหญา้แฝก ชุมชน 

ท่าตะเกียบ กลุ่มดงลกั 

1.9 โครงการต่อต้านคอรัปชัน 

โดยทีประชุมคณะกรรมการหอการคา้ไทยไดมี้การแลกเปลียนความคิดเห็นกนัถึงเหตุผลและความเป็นมาต่าง ๆ   

ของปัญหาทางสงัคมทีเกิดขึนกบัประเทศ และเห็นว่า เราจะใหค้วามสาํคญัเฉพาะดา้นเศรษฐกิจอย่างเดียวคงไม่ได ้

คงจะตอ้งใหค้วามสาํคญักบัสงัคมดว้ย เพราะหากสงัคมยงัมีปัญหา เศรษฐกิจคงจะกา้วหนา้ดว้ยความยากลาํบาก 

ดงันนั ทีประชุมจึงไดเ้ห็นชอบร่วมกนัทีร่วมใจกนัแกไ้ขปัญหาตามกรอบแนวทางการปฏิรูปเศรษฐกิจและ 

สงัคมของประเทศไทย ใน 4 ประเด็นหลกั ดว้ยกนั คือ 

1. ยติุความแตกแยก 

2. ลดความเหลือมลาํของกระจายรายได ้

3. สนบัสนุนใหค้นไทยใชผ้ลผลิตของไทยและท่องเทียวในประเทศไทย 

4. คือ ป้องกนัและปราบปรามคอร์รัปชนัในระดบัต่าง ๆ อยา่งจริงจงั 

หอการคา้ไทยตระหนักถึงความสาํคัญและผลกระทบของปัญหาดงักล่าวเป็นอย่างมาก และเห็นว่าหาก

ปล่อย 

ให้ภาครัฐ หรือองค์กรอิสระต่าง ๆ ทาํหน้าทีตามภารกิจทีกฎหมายกาํหนดไปตามปกติ ปัญหาก็จะไม่สามารถแกไ้ขได ้

และนบัวนัก็จะยงิมีปริมาณทีสูงขึนดว้ยจึงไดเ้ห็นชอบให้มีการขยายเครือข่ายในการต่อตา้นคอร์รัปชนัให้กวา้งขวางมาก

ยงิขึน โดยกระจายเครือข่ายออกไปยงัองคก์รต่าง ๆ  ทีมีแนวความคิดเดียวกนั และทนไม่ไดก้บัพฤติกรรมการคอร์รัปชนั ที



นบัวนัจะบ่อนทาํลายสงัคมประเทศใหถ้ดถอยจนยากทีจะเยยีวยาโดยจดัตงัเป็นภาคีเครือข่ายต่อตา้นคอร์รัปชนั ซึงขณะนีมี

ประมาณ 20 หน่วยงาน ทีเข้ามาร่วมเป็นองค์กรเครือข่าย และหวงัว่าจะมีจาํนวนเพิมขึนเรือย ๆ โดยเชือว่า พลงัของ

เครือข่ายเหล่านี จะสามารถขบัเคลือนกระบวนการในการต่อตา้นคอร์รัปชนัไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพต่อไป 

 1.10 โครงการจรรยาบรรธรรมาภิบาล 

 นายวฒันา รัตนวงศ ์(ประธาน) กล่าวว่า ทีผา่นมาหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา ไดรั้บรางวลัหอการคา้ยอด

เยยีม และรางวลัผูว้่าสาํเภาทอง  ติดกนัมาหลายปี  ไดแ้สดงใหเ้ห็นว่าทางหอการคา้มีผลงานมากมาย ทีเราทาํร่วมกบั

หอการคา้ไทย ทุกโครงการทีหอการคา้ไทยใหท้าํ หอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา ใหค้วามร่วมมือทุกโครงการ การทาํ

ผลงานส่งหอการคา้ยอดเยยีม และผูว้่าสาํเภาทอง เริมผลงานตงัแต่เดือนกนัยายน 2560 - สิงหาคม 2561มีทงัหมด 4 

มิติ 1.มิติดา้นความเขม้แข็งขององคก์ร 2.การพฒันาเศรษฐกิจ 3.ดา้นส่งเสริมการคา้และสมาชิก 4.ดา้นสร้างคุณค่า

ชีวิต 

 มตทิีประชุม รับทราบ 
 

วาระที 10     เรืองรับรองบัญชีรายรับ – รายจ่าย เดือนมกราคม – มถุินายน 2561 

 มตทิีประชุม รับรอง 
 

วาระที 11     เรืองอนืๆ   

  นายวฒันา  รัตนวงศ ์(ประธาน) กล่าวว่า หอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา ขอแสดงความยินดีมอบช่อดอกไม้

ให ้กบันายอาทร  ช่วยณรงค ์รองประธานหอการคา้ ทีไดรั้บรางวลักาํนนัแหนบทอง ประจาํปี 2561  

 

 นายชาลี  เจริญสุข (กรรมการกิตติมศกัดิ) กล่าวประชาสมัพนัธ ์สโมสรไลออนส์ฉะเชิงเทรา จะจดักิจกรรม

แข่งขนัตอบคาํถามในหนังสือสารานุกรมไทย ในวนัที 18 สิงหาคม 2561 ณ ศูนยอ์าหารและการประชุม บลูม@ 

ฉะเชิงเทรา ต.บางตีนเป็ด อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา กรรมการหอการคา้ท่านใดทีเป็นสมาชิกไลออนส์ขอเรียนเชิญ

ร่วมงาน  และท่านใดสนใจจะสงัเมร่อนสวนของนายกาํพล เลิศเกียรติดาํรงค์ รองประธานหอการคา้ฯ สามารถสั ง

จองล่วงหนา้ มีประมาณ 50 ผล 

 มตทิีประชุม รับทราบ 

ปิดประชุม เวลา 19.30 น. 
 

 

( นายจอมพงษ ์ ชูทบัทิม ) 

เลขาธิการหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา /ตรวจรายงานการประชุม 
 

นายพรชยั ธรรมจรูญ ผูจ้ดัการหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา / บนัทึกรายงานการประชุม 

นางนาํฝน ชะเอมทอง เจา้หนา้ทีหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา / พิมพร์ายงานการประชุม 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายงานการประชุมคณะกรรมการหอการค้าจงัหวดัฉะเชิงเทรา  ครังท ี8/2561 

วนัพฤหัสบดทีี  19  กันยายน  2561 
ณ ห้องประชุมศูนย์อาหารและการประชุมบลูม@ ฉะเชิงเทราต. บางตนีเป็ด อ. เมือง จ. ฉะเชิงเทรา   

 

ผู้เข้าประชุม 

 1.นายสุวิทย ์ คาํดี  ผูว้่าราชการจงัหวดัฉะเชิงเทรา   ทีปรึกษากิตติมศกัดิ 

 2.นายพลูลาภ     อุไรงาม  เกษตรและสหกรณ์จงัหวดัฉะเชิงเทรา  ทีปรึกษากิตติมศกัดิ 

 3.นายมนสั  ท่านนะมยั  ประกนัสงัคมจงัหวดัฉะเชิงเทรา   ทีปรึกษากิตติมศกัดิ 

 4.นางสาวปิยพชัร์ ภกัดีคาํ  ผอ.สาํนกังานการกีฬาแห่งประเทศไทยจงัหวดัฉะเชิงเทรา ทีปรึกษากิตติมศกัดิ 

 5.นางสาวสุวิชาดา  อ่อนนาง (แทน) หวัหนา้สาํนกังานจงัหวดัฉะเชิงเทรา ทีปรึกษากิตติมศกัดิ 

 6.ร.ท.สณัชยั  ผาสุก  (แทน) ผูบ้งัคบักองพนัทหารช่างที 2 รักษาพระองค ์ ทีปรึกษากิตติมศกัดิ 

 7.อ.วชัราภรณ์  สิงห์สาํราญ    (แทน) อธิการบดีมหาวิทยาลยัราชภฎัราชนครินทร์ ทีปรึกษากิตติมศกัดิ 

 8.นายอนุมติั หนูทอง  (แทน) ผอ.แขวงการทางหลวงจงัหวดัฉะเชิงเทรา  ทีปรึกษากิตติมศกัดิ 



 9.นางยภุาภรณ์ จนัทร์ชยั (แทน) พฒันาสงัคมและความมนัคงของมนุษย ์ ทีปรึกษากิตติมศกัดิ 

 10.นายสมบติั  ช่างทอง  (แทน) นายแพทยส์าธารณะสุขจงัหวดัฉะเชิงเทรา ทีปรึกษากิตติมศกัดิ 

 11.พญ.รุจรัตน์ ปุญยลิขิต (แทน) ผอ.โรงพยาบาลพุทธโสธร                      ทีปรึกษากิตติมศกัดิ 

12.นายสุนทร กระตุกฤกษ ์ (แทน) ประธานสภาอุตสาหกรรมจงัหวดัฉะเชิงเทรา  ทีปรึกษากิตติมศกัดิ 

 13.นายวฒันา รัตนวงศ ์       ประธาน 

 14.นายสมนึก ทกัษิณา        ประธานกิตติมศกัดิ 

 15.นายชาลี  เจริญสุข        กรรมการกิตติมศกัดิ 

 16.นายอุทยั ศรีสาลีกุลรัตน ์       กรรมการกิตติมศกัดิ 

 17.ดร.พวงทอง  วรรรณีเวชศิลป์       รองประธาน 

 18.นางบุญมี   ศรีสุข        รองประธาน 

 19.นางขนัคาํ ศรีวรรณ       รองประธาน 

 20.นางอาภรณ์ วชัระ        รองประธาน 

 21.นางวรนิต กตญาณ        รองประธาน 

 22.นายอาทร ช่วยณรงค ์       รองประธาน 

 23.นายวสนัต ์ ศิรินภารัตน์       รองประธาน 

 24.นายจิตรกร เผด็จศึก        รองประธาน 

 25.นายกาํพล เลิศเกียรติดาํรงค ์   รองประธาน 

 26.นายอาทร ผดุงเจริญ       รองประธาน 

 27.นายไชยา สิทธิเจริญพร       รองประธาน 

 28.นายจอมพงษ ์ชูทบัทิม        เลขาธิการ 

 29.นายณรงคศ์กัดิ แกว้เมืองเพชร       ปฏิคม 

 30.นายสุนทร กระตุฤกษ ์       กรรมการ 

 31.นายวสนัต ์ วโรกร        กรรมการ 

 32.นายพงษศ์กัดิ เสริมศกัดิศศิธร       กรรมการ 

 33.นายธานินทร์ เสริมศกัดิศศิธร       กรรมการ 

 34.นายเฉลิง จูจาํรัส        กรรมการ 

 35.นางสาวธวิยา สุดใจ (แทน) นายสมชัญย์งศิริ     กรรมการ 

 

ผู้ร่วมประชุม 

 1.ร.ท.สมศกัดิ ยคุขะระ        สมาชิกหอการคา้ฯ 

2.นายวิชาญ สจัจาพิทกัษก์ุล       สมาชิกหอการคา้ฯ 

3.นายพงศธ์ร เผา่บรรจง       สมาชิกหอการคา้ฯ 



4.นายกิตติศกัดิ  กิจชีววิทยา       สมาชิกหอการคา้ฯ 

5.ดร.อธิวฒัน์  พุทธะวรรณพงศ ์       สมาชิกหอการคา้ฯ 
   

วาระที 1 เรืองแจ้งเพอืทราบ 

- กจิกรรมร่วมกบัหอการค้าอนืๆ 

18กนัยายน 2561 เวลา 14.00 น.นายวฒันา รัตนวงศ ์ประธานร่วมประชุมคณะกรรมการกลุ่มพืช เศรษฐกิจ 

หลกั ครังที 3-2/2651 ณ หอ้งประชุม 2201 ชนั 2 อาคารจรูญ สีบุญเรือง หอการคา้ไทย  

27 กนัยายน 2561 เวลา 10.00-16.00 น.นายวฒันา รัตนวงศ ์ประธาน นายทรงภพ ยงศิริ กรรมการ ประชุม 

คณะกรรมการหอการคา้กลุ่มเบญจบูรพาสุวรรณภูมิ ครังที 3/2561 ณ หอ้งประชุมโรงแรมแกรนดไ์ดมอนด ์ จงัหวดั

บนัเตียเมียนเจย ประเทศกมัพชูา  

28 กนัยายน 2561 เวลา 15.00-17.30 น. นายวฒันา รัตนวงศ ์ประธาน นางบุญมี  ศรีสุข รองประธาน นาย

จอม 

พงษ ์ชูทบัทิม เลขาธิการ นายสมชัญย์งศิริ  ประธานผูป้ระกอบการรุ่นใหม่ YEC หอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา นาย

กิตติศกัดิ  กิจชีววิทยา สมาชิก ร่วมพิธีเปิดงานหอการคา้แฟร์ ( TCC Fair 2018 ) และพิธีเปิดคอนเสิร์ตทีวี 3 สัญจร 

19.00-20.00 น. ณ ศนูยป์ระชุมและแสดงสินคา้นานาชาติ เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนพรรษา จงัหวดัเชียงใหม่  

หอการคา้ไทย กาํหนดจดังานหอการคา้แฟร์ ( TCC Fair 2018 ) ระหว่างวนัที 28 กนัยายน- 7 ตุลาคม  2561  

29-30 กันยายน 2561  นายชัยรัตน์ โสธรนพบุตร นางวรนิตกตญาณ รองประธาน นายจอมพงษ์ ชูทับทิม 

เลขาธิการ  

ร่วมประชุมคณะกรรมการพฒันาเศรษฐกิจพืนทีภาคตะวนัออก หอการคา้ไทย ครังที2/2561ณ โรงแรมโกลเดน้ซิตี จงัหวดั

ระยองโดยมีวตัถุประสงค ์เพือขบัเคลือนยทุธศาสตร์ภาคตะวนัออก ภายใตแ้นวทางการสร้างความเขม้แข็งและยงัยืนใหก้บั

เศรษฐกิจภายในประเทศ โดยมีผูเ้ขา้ร่วมประชุมประประกอบดว้ย ประธานหอการคา้จงัหวดั เลขาธิการหอการคา้จงัหวดั 

ประธาน YEC หอการคา้จงัหวดั และคณะทาํงานขบัเคลือนเศรษฐกิจ 3 ดา้น 1.ดา้นการคา้ การลงทุน และการคา้ชายแดน 2.

ดา้นการเกษตรและอาหาร 3 ดา้นการท่องเทียว 

 8 ตุลาคม 2561 เวลา 09.00-12.00 น. นายวฒันา  รัตนวงศ ์ประธาน ร่วมงานสัมมนา บทบาทภาคเอกชน ในการ

พฒันาการศึกษาไทย ณ อาคาร 23 ชนั 7 มหาวิทยาลยั หอการคา้ไทย กรุงเทพฯ  
 

- กจิกรรมร่วมกบัภาครัฐ 

19 กนัยายน 2561 เวลา 06.30 น.นายมนสั ตนังาม จิตรกร เผด็จศึก รองประธาน นายณรงคศ์กัดิ แกว้เมืองเพชร 

ร่วมพิธีเปิดการเขา้ชมพิพิธภณัฑเ์มืองฉะเชิงเทรา และ ร่วมโครงการแลกเปลียนเรียนรู้ สร้างเครือข่ายความมือเพือ

การพฒันาองค์การและการปฏิบัติราชการ ประจาํปี งบประมาณ พ.ศ. 2561 (สภากาแฟ) ณ พิพิธภัณฑ์เมือง

ฉะเชิงเทรา อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 

19 กนัยายน 2561 เวลา 08.30 น.นายอาทร ผดุงเจริญ รองประธาน ร่วมประชุมเพือระดมความเดิน เห็นในการ 



วางและจดัทาํผงัโครงการวางผงัการระบายนาํจงัหวดัในลุ่มนาํบางปะกง ครังที 2 ณ ห้องเพทาย ชนั 1 โรงแรมแก

รนดร์อยลั พลาซ่า อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา  

 19 กนัยายน 2561 เวลา 14.30-16.30 น.นายอาทร ผดุงเจริญ รองประธาน ร่วมประชุมคณะทาํงานบูรณาการ

ดา้นแผนยุทธศาสตร์พลงังานจงัหวดัฉะเชิงเทรา ครังที 2/2561 ณ ห้องประชุมศูนยข์อ้มูลอาเซียน ชนั 1 ศาลากลาง

จงัหวดัฉะเชิงเทรา 

 19 กนัยายน 2561 เวลา 14.00 น.นายจอมพงษ์ ชูทบัทิม เลขาธิการ ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการฟืนฟูและ

พฒันาศกัยภาพการหารายได ้ของลกูหนีนอกระบบ ณ หอ้งประชุมพงษศิ์ริพฒัน์ ชนั 4 ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

20 กนัยายน 2561 เวลา 09.30 น.นายจิตรกร เผด็จศึก รองประธาน ร่วมประชุมคณะกรรมการกาํกบัการทวง

หนี  

ประจาํจงัหวดัฉะเชิงเทรา ครังที 1/2561 ณ หอ้งประชุมสุนทรพิพิธ ชนั 3 ชนั 3  ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

20 กนัยายน 2561 เวลา 09.30 น. นางบุญมี  ศรีสุข รองประธาน ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการหนึงตาํบล หนึง 

ผลิตภณัฑ ์จงัหวดัฉะเชิงเทรา  ณ หอ้งประชุมศนูยข์อ้มลูอาเซียน ชนั 1 ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา  

20 กนัยายน 2561 เวลา 13.30 น. นายจอมพงษ์ ชูทบัทิม เลขาธิการ ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารงานบริหาร

จงัหวดัแบบบูรณาการ ( ก.บ.จ.) จงัหวดัฉะเชิงเทรา ครังที 4/2561 ณ ห้องประชุมพงษ์ศิริพฒัน์ ชัน 4 ศาลากลางจงัหวดั

ฉะเชิงเทรา  

20 กนัยายน 2561 เวลา 13.30 น. นายวฒันา รัตนวงศ ์ประธาน ร่วมประชุมคณะกรรมการกาํหนดราคาทรัพยจ์งัหวดั

ฉะเชิงเทรา ณ สาํนกังานบงัคบัคดีจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

20 กนัยายน 2561 เวลา 15.30 น. นางวรนิตกตญาณ รองประธาน นายจอมพงษ ์ชูทบัทิม เลขาธิการ  ร่วมพิธีเปิดงาน

ชุมชนท่องเทียว OTOP นวตัวิถี ณ เวทีกลางงานมหกรรมชุมชนท่องเทียว OTOPนวตัวิธี กองพนัทหารช่างที 2 รักษา

พระองค ์

20 กนัยายน 2561 เวลา 18.00 น. นายวฒันา รัตนวงศ ์ประธานและคณะกรรมการร่วมงานเลียงเกษียณอายุราชการ

ประจาํปี 2561 ณ วิหารแปดเซียน อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 

21กนัยายน 2561 เวลา 13.30 น. นายมนัส ตนังาม   รองประธาน ร่วมประชุมคณะทาํงานจดัการจราจร ในพืนที 

อาํเภอเมืองฉะเชิงเทรา ณ หอ้งประชุมมรุพงษศิ์ริพฒัน ์ชนั 4  ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

 

24 กนัยายน 2561 เวลา 09.00น.นายชาลี เจริญสุข กรรมการกิตติมศกัดิ ร่วมประชุมคณะทาํงานการผลิตการผลิตและ

พฒันากาํลงัคนจงัหวดัฉะเชิงเทรา ครังที 2/2651 ณ หอ้งประชุมมรุพงษศิ์ริพฒัน์ ชนั 4 ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

24 กนัยายน 2561 เวลา 13.00-16.30 น.นายจิตรกร เผด็จศึก รองประธาน ประชุมคณะกรรมการพฒันาการเกษตรและ

สหกรณ์จงัหวดัฉะเชิงเทรา ครังที 5/2561  ณ หอ้งประชุมมรุพงษศิ์ริพฒัน์ ชนั 4 ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

24 กนัยายน 2561 เวลา 13.30 น.นายชยัรัตน์ โสธรนพบุตร รองประธาน ประชุมคณะทาํงานเครือข่ายอุตสาหกรรม

เชิงนิเวศ ( Eco Network ) พืนทีกลุ่มโรงงานนิคมอุตสาหกรรมเกตเวยซิ์ตี อ.แปลงยาว จงัหวดัฉะเชิงเทรา ครังที 1/2561 ณ 

หอ้งประชุมนิคมอุตสาหกรรมเกตเวยซิ์ตี อ.แปลงยาว จ.ฉะเชิงเทรา  



24 กนัยายน 2561 เวลา 13.30-15.30 น. นายวฒันา รัตนวงศ ์ประธานนายณรงค์ศกัดิ  แกว้เมืองเพชร ปฏิคม 

ร่วมประชุมหารือเพือขึนทะเบียนครูพิเศษอาชีวศึกษา อุตสาหกรรม 4.0 และ 10 อุตสาหกรรมในพืนที EEC ณ ห้องประชุม

จนัทร์เกษม อาคารราชวลัลภ ชนั 1 กระทรวงศึกษาธิการ กรุงเทพฯ  

25 กนัยายน 2561 เวลา 08.00-16.00 น. นายวฒันา รัตนวงศ ์ประธาน และคณะกรรมการหอการคา้ฯ ร่วม

ประชุมปฏิบัติการโครงการเวทีการรับรู้ทิศทางการพฒันาและวางแผนงานอนาคตจงัหวดัฉะเชิงเทรา ณ ห้อง

บุษราคมั โรงแรมแกรนดร์อยลั พล่าซ่า อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 

25 กนัยายน 2561 เวลา 09.00 -12.00 น.นายชยัรัตน์ โสธรนพบุตร รองประธาน ร่วมการประชุมกลุ่มยอ่ย ( Focus 

Group ) เพือรับฟังความคิดเห็นจากผูที้มีส่วนไดส่้วนเสียและผูที้เกียวขอ้ง โดยตรง ครังที 1 โครงการพฒันาสถานีขนส่ง

สินคา้ คอนเทอเนอร์รองรับ EEC ณ โรงแรมซนัธารา เวลเนส รีสอร์ทแอนด ์โฮเทล อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา  

26 กนัยายน 2561  เวลา 09.30 น. นายวฒันา  รัตนวงศ ์ประธาน รับมอบเกียรติบตัร องค์การทีมีกิจกรรมทางสังคม

ดีเด่น ระดบัจงัหวดั ประจาํปี 2561  ณ  หอ้งประชุมมรุพงษศิ์ริพฒัน์ ชนั 4 ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

26 กนัยายน 2561  เวลา 10.00 น. นายวฒันา  รัตนวงศ ์ประธาน ประชุมหวัหนา้ส่วนราชการ ประจาํเดือนกนัยายน 

2561 ณ  หอ้งประชุมมรุพงษศิ์ริพฒัน์ ชนั 4 ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

26 กนัยายน 2561 เวลา 13.00 น. นายชาลี เจริญสุข กรรมการกิตติมศกัดิ  ร่วมประชุมคณะกรรมการรักษาความ

มนัคงและความสงบเรียบร้อยจงัหวดัฉะเชิงเทรา   ครังที 6/2561 ณ ห้องประชุมมรุพงษ์ศิริพฒัน์ ชนั 4 ศาลากลางจงัหวดั

ฉะเชิงเทรา 

26 กนัยายน 2561 เวลา 13.00 น. นายจอมพงษ ์ชูทบัทิม เลขาธิการ ร่วมรับฟังความคิดเห็นของภาคประชาชน ต่อ

โครงการบริหารจัดการ พืนทีกาํจดัสิงปฏิกูล และขยะมูลฝอย เพือปรับปรุงและพฒันาพืนทีกาํจดัขยะให้อยู่ในสถานที

เหมาะสม ณ หอ้งประชุมองคก์ารบริหารบริหารส่วนตาํบลหนามแดง อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา  

26 กนัยายน 2561 เวลา 14.30 น.นายสมพงษ์ นาํศรีเจริญสุข ทีปรึกษา ร่วมประชุมคณะกรรมการศูนยอ์าํนวยการ

ป้องกนัและปราบปรามยาเสพติดจงัหวดัครังที 9/2561 ณ หอ้งประชุมมรุพงษศิ์ริพฒัน์ ชนั 4 ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

26 กนัยายน 2561 เวลา 18.00 น.นายณรงคศ์กัดิ  แกว้เมืองเพชร ปฏิคม ร่วมงานเกษียณอายุราชการของตาํรวจภูธร 

จงัหวดัฉะเชิงเทา ประจาํปีงบประมาณ 2561 ณ โรงแรมทีไทมบ์างคลา้ อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 

27 กนัยายน 2561 เวลา 09.30 นนายชาลี เจริญสุข กรรมการกิตติมศกัดิ  ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการพฒันาแรงงาน

และประสานงานการฝึกอาชีพจงัหวดัจงัหวดัฉะเชิงเทรา (กพร.ปจ.ฉช) ครังที 2/2561 ณ ห้องประชุม ณ ห้องประชุมศูนย์

ขอ้มลูอาเซียน ชนั 1 ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

27 กนัยายน 2561 เวลา 09.30-12.00 น. นางวรนิตกตญาณ นางอาภรณ์  วชัระ รองประธาน ร่วมรับฟังการ

แถลงแผนและทิศทางการดาํเนินดา้นการตลาดของการท่องเทียวแห่งประเทศไทย สาํนักงานฉะเชิงเทรา ประจาํปี 

2561 ณ โรงแรมซนัธาราเวลเนส รีสอร์ทแอนด ์โอเทล จงัหวดัฉะเชิงเทรา 

27 กนัยายน 2561 เวลา 13.30 น. นายจิตรกร เผด็จศึก รองประธาน ร่วมประชุมคณะกรรมการพฒันา

คุณภาพชีวิตผูบ้ริหารมีบตัร สวสัดิการ แห่งรัฐ ประจาํจงัหวดัฉะเชิงเทรา ครังที 9/2561 ณ  ห้องประชุมศูนยข์อ้มูล

อาเซียน      (ชนั 1) ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา 



28 กนัยายน 2561 เวลา 09.00น.คณะกรรมการหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทราร่วมพีเปิดสวนทาํความดี ถวาย

หลวงพ่อโสธร โดยมีนายสุวิทย ์คาํดี ผูว้าราชการจงัหวดัฉะเชิงเทรา เป็นประธาน 

10 ตุลาคม 2561 เวลา 09.00 น.นายวฒันา รัตนวงศ ์ประธาน และคณะกรรมการหอการคา้ฯ เขา้พบนายระพี  

ผอ่งบุพกิจ ผูว้่าราชการจงัหวดัฉะเชิงเทรา นายวรพจน์  แววสิงห์งาม  และนายประสงค์  คงเคารพธรรม รองผูว้่า

ราชการจงัหวดัฉะเชิงเทรา และ  เพือแสดงความยนิดีในโอกาสรับตาํแหน่งในจงัหวดัฉะเชิงเทรา  

13 ตุลาคม 2561 เวลา 18.00 น.นายวฒันา รัตนวงศ ์ประธาน และคณะกรรมการหอการคา้ฯ ร่วมกิจกรรมนอ้ม

รําลึกเนืองในวนัคลา้ยวนัสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พระราชบพิตร ณ บริเวณหน้า

ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา  

15 ตุลาคม 2561 เวลา 13.00 น. นายจิตรกร เผด็จศึก นายวสันต์ ศิรินภารัตน์ รองประธาน ร่วมงานแถลงข่าว

มหกรรมกลุ่มจงัหวดัภาคกลางตอนกลาง ณ ลานกิจกรรม ชนั 2 หา้งโรบินสนัไลฟ์สไตลฉ์ะเชิงเทรา 

17 ตุลาคม 2561 เวลา 10.00 น.นายชาลี  เจริญสุข กรรมการกิตติมศกัดิร่วมเป็นร่วมเป็นเกียรติวนัสถาปนา

สาํนกังานตาํรวจแห่งชาติ ประจาํปี 2561 ณ หอ้งประชุมตาํรวจภูธรจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

19 ตุลาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายจิตรกร เผด็จศึก รองประธาน ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการขบัเคลือนแผน

บูรณาการดา้นการศึกษาระดบัภาค (ภาคตะวนัออก) ของกระทรวงศึกษาธิการ ประจาํปีงบประมาณ 2516 ครังที 

2/2561 ของสาํนกังานศึกษาธิการภาค 3 ณ โรงแรมซนัไรส์ลากนู โอเทลแอนดก์อลฟ์ อ.บางคลา้ จ.ฉะเชิงเทรา 

19 ตุลาคม 2561 เวลา 09.00 น.นายชาลี  เจริญสุข กรรมการกิตติมศกัดิ นางวรนิตกตญาณ รองประธาน ร่วม

พิธีวนัสถาปนากองพลทหาราบที 11 ครบรอบปีที 37 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา กองพลทหาราบที 11  

19 ตุลาคม 2561 เวลา 13.30 น. นายจอมพงษ์ ชูทบัทิม เลขาธิการ ร่วมประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือ

ผูป้ระสบภยัพิบติั จงัหวดัฉะเชิงเทรา (ก.ช.ภ.จ.ฉช.) ครังที 6/2561  ณ  หอ้งประชุมศนูยข์อ้มลูอาเซียน (ชนั 1 ) ศาลากลาง

จงัหวดัฉะเชิงเทรา 

19 ตุลาคม 2561 เวลา 18.00 น. นางวรนิตกตญาณ รองประธาน ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการลุ่มนาํแห่ง

ความศรัทธา เพือส่งเสริมการท่องเทียวเชิงนิเวศ สุขภาพและวฒันธรรม กลุ่มจงัหวดัภาคกลางตอนกลาง มหกรรมอาหารกลุ่ม

จงัหวดัภาคกลางตอนกลาง ณ บริเวณริมแม่นาํบางปะกง ตรงขา้มสวนมรุพงษ ์ต.หนา้เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 

- กจิกรรมอนืๆ 

27 กนัยายน 2561 เวลา 14.30-16.00 น. นายมนสั ตนังาม รองประธาน ร่วมเป็นวิทยากรในการเสวนาและ 

คณะกรรมการหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทราร่วมสมัมนา ในหวัขอ้ EEC คนฉะเชิงเทรา ...ไดอ้ะไร  เพือระดมความ

คิดเห็น พร้อมถ่ายทอด รวมถึงสร้างการรับรู้ถึงโอกาสและความเชือมนัต่อประชาชนในพืนที ถึงแนวทางการพฒันา

นี ให้ดาํเนินควบคู่ไปกับการพฒันาพืนทีให้เติบโตไปพร้อมกันอย่างมนัคงและยงัยืน ณ ห้องเทพราชแกรนด ์

โรงแรม     ซนัธาราเวลเนส รีสอร์ทแอนด ์โอเทล จงัหวดัฉะเชิงเทรา 

 27 กันยายน 2561 เวลา 16.00 น.นายวฒันา รัตนวงศ์ ประธาน และคณะกรรมการหอการคา้ฯร่วมงาน 

Grand Opening บริษทั เฮอริเทจฮอนดา้ ออโตโมบิล จาํกดั ณ บริษทั เฮอริเทจฮอนด้า ออโตโมบิล จาํกดั ต.บาง

ตีนเป็ด           อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 



 17 ตุลาคม 2561 เวลา 16.30 -18.00 น. นายจิตรกร เผด็จศึก นายวสันต์  ศิรินภารัตน์ รองประธาน ร่วมงาน

เสวนา หวัขอ้ ใชชี้วิตอย่างไร ห่างมะเร็งเตา้นม ณ บริเวณลานกิจกรรม ชนั 1 ห้างโรบินสันไลฟ์สไตล ์อ.เมือง จ.

ฉะเชิงเทรา 

 มตทิีประชุม รับทราบ 
 

 นายสุวิทย ์คาํดี (ผูว้่าราชการจงัหวดัฉะเชิงเทรา)กล่าว ผม มาอยูจ่งัหวดัฉะเชิงเทรา 365 วนั ทาํงานทุกวนัไม่มีวนัหยุด 

การสร้างฝ่ายมีชีวิตตามศาสตร์พระราชา ช่วยให้เกิดการแกปั้ญหานาํในพืนทีไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ ชาวบา้นในพืนทีไดใ้ช้

ประโยชน์ สร้างความรัก ความสมานฉนัท ์และความปรองดองให้เกิดขึนไดอ้ย่างยงัยืนในชุมชน ตอนนีฝ่ายมีชีวติมีทงัสิน 52 

ฝาย ประโยชน์ของฝายมีชีวิต มีมากมายในช่วงหนา้นาํหลาก ฝายมีชีวิตจะช่วยในการชะลอนาํและกกัเก็บนาํ ไม่ให้นาํไปท่วม

ทีรุนแรงในช่วงหน้าแลง้ ฝายมีชีวิตจะช่วยทดนาํระบายนาํ จากทีกกัเก็บไวไ้ปเพือการบริโภค อุปโภครักษาความชุมชืนให้

ระบบนิเวศน์ โดยการซึมลงใตดิ้นของนาํไดลึ้กลง และแผ่กวา้งตามผิวดินไดไ้กลมากฝายมีชีวิตไม่ตดัวงจรทางระบบนิเวศน์

ของทงัสัตว ์และพืช โดยปลาสามารถขึนลงวางไข่ไดต้ามธรรมชาติ ตะกอนทรายสามารถไหลขา้มผ่านไปไดท้างบนัไดหลงั 

เพือให้ดา้นหลงัฝายมีระบบนิเวศน์ชายหาดเหมือนเดิมฝายมีชีวิตสามารถสร้างระบบนิเวศน์เดิมให้กลบัมา ทงัพืชพนัธุ์ใหม่ 

ตลอดสตัวน์าํทีหายไปใหก้ลบัมามีเช่นเดิมทงัชนิดและปริมาณฝายมีชีวิตสามารถสร้างความรัก ความสมานฉันท์ให้เกิดขึนใน

ชุมชนอย่างยงัยืน จากการร่วมแรงร่วมใจในการก่อสร้างและบาํรุงรักษาฝายมีชีวิตสร้างคุณภาพชีวิตของคนให้กลับมาดี

เช่นเดิม ตอบโจทยเ์ศรษฐกิจชุมชนใหเ้ขม้แข็ง และแบบพอเพียงโจทยท์างธรรมชาติทีว่า"เมือนาํเปลียน พืชจะเปลียน และสัตว์

ก็จะเปลียนตาม และทีสุดแลว้สงัคมก็จะเปลียน"วนันีฝายมีชีวิตไดต้อบโจทยนี์แลว้ครับ ฝายมีชีวิตไดเ้ปลียนสังคมแลว้ เพราะ

ฝายมีชีวิตไดท้าํใหน้าํมีคุณภาพดีและปริมาณทีเพียงพอหล่อเลียงผืนดินนาํไปสู่การยกระดบัคุณภาพชีวิตของผูค้นในชุมชน 

และสงัคมอยา่งเป็นรูปธรรมแลว้ในขณะนี 

 ขอเชิญชวนกรรมการหอการคา้ฯ ร่วมงานสร้างฝ่ายมีชีวิต ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงช่วงเชา้ไดท้าํการตอกเสาเอก 

ผกูผา้สามสีและสกัการะสิงศกัดิสิทธิ ในวนัที 23 กนัยายน 2561 ณ บา้นชมพู หมู่ 17 ต.ท่าตะเกียบ อ.ท่าตะเกียบ จ.ฉะเชิงเทรา 

และช่วงเย็นมีงานเลียงขอบคุณส่วนราชการจงัหวดั และส่วนราชการอาํเภอท่าตะเกียบ ผูใ้หญ่บา้น ครูฝาย และชาวบ้าน

ร่วมงาน 

ขอเชิญคณะกรรมการหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา ร่วมประชุมปฏิบติัการโครงการเวทีการรับรู้ทิศทางการพฒันาและ

การวางแผนงานอนาคตจงัหวดัฉะเชิงเทรา ในวนัองัคารที 25 กนัยายน 2561 เวลา 08.00-16.00 น ณ ห้องบุษราคมั โรงแรมแก

รนดร์อยลั พลาซ่า อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 

และเรืองโครงการจดัระเบียบชุมชนปรับปรุงภูมิทศัน์ใหส้วยงาม ตงัแต่เดือนสิงหาคม - กนัยายน 2561 บริเวณโดยรอบ

วดัโสธรวรารามวรวิหาร ต.หนา้เมือง อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา เพือความเป็นระเบียบเรียบร้อย เป็นสง่างามแก่พระอุโบสถหลวงพ่อ

พุทธโสธร ซึงเป็นพระอุโบสถประจาํรัชกาลที 9 และเพือใหน้กัท่องเทียวทีมากราบไหว ้ไดเ้กิดความสะดวก และเป็นการส่งเสริม



ดา้นการท่องเทียวของจงัหวดัฉะเชิงเทราขณะนีไดด้าํเนินการ ถมดิน ปลกูตน้ไมเ้สร็จประมาณ 90 % จะมีการตงัศาลพระภมิู ซึงถือ

เป็นพิธีมงคลอนัศกัดิสิทธิ และเป็นสิริมงคล ในวนัที 25 กนัยายน 2561 เวลา 09.00 น. ณ บริเวณพืนทีปรับภูมิทศัน์ วดัโสธรวรา

รามวรวิหาร อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา และเชิญร่วมร่วมพิธีเปิดสวนสาธารณะ ทาํบุญเลียงพระ และร่วมปลูกตน้ไม ้ในวนัศุกร์ที 28 

กนัยายน 2561 เวลา 08.00-12.00 น.ณ บริเวณหนา้โบสถ ์วดัหลวงพ่อโสธรวรารามวรวิหาร ต.หนา้เมือง อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 

มตทิีประชุม รับทราบ 

วาระที 2 เรืองรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการหอการค้าจงัหวดัฉะเชิงเทรา ครังที 7/2561 

มตทิีประชุม รับรอง 

 

วาระที 3 เรืองสืบเนืองจากการประชุมครังทีแล้ว 

3.1  การสนับสนุนส่วนราชการในการพฒันาพนืทีหน้าวดัหลวงพ่อโสธร เพอืสาธารณประโยชน์ 

นายจิตรกร  เผด็จศึก  (รองประธาน)  กล่าวว่า  ขอเชิญกรรมการและสมาชิกหอการคา้ และผูร่้วมบริจาคเงิน 

และตน้ไมร่้วมพิธีตงัศาลพระภูมิ ซึงถือเป็นพิธีมงคลอนัศกัดิสิทธิ และเป็นสิริมงคล ในวนัองัคารที 25 กนัยายน 

2561 เวลา 09.00 น. ณ บริเวณพืนทีปรับภูมิทศัน์ วดัโสธรวรารามวรวิหาร อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา และเชิญร่วมพิธี

เปิดสวนสาธารณะ ทาํบุญเลียงพระ และร่วมปลูกตน้ไม ้ในวนัศุกร์ที 28 กนัยายน 2561 ณ บริเวณหน้าโบสถ ์วดั

หลวงพ่อโสธรวรารามวรวิหาร ต.หนา้เมือง อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทราโดยนายสุวิทย ์คาํดี ผูว้่าราชการจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

เป็นประธาน ทงั 2 งาน ความคืบหนา้ของสวนสาธารณะ  ตอนนีการถมพืนทีเริมสาํเร็จ ไป 90 %  เหลือแต่การปลูก

ตน้ไม ้ปลกูหญา้ ตอนนีมีคนบริจาคเงินซือตน้ไม ้เขา้มาเรือยๆ แต่ยงัไม่เพียงพอ ถา้ท่านใดจะร่วมบริจาค  โอนเงิน

มา               ทีธนาคารกรุงเทพ สาขาโรบินสนั ฉะเชิงเทรา   เลขที 580 - 7-11453-2  ชือบญัชี นายจิตรกร เผด็จศึก 

และนายณรงค ์แกว้เมืองเพชร นายวฒันา รัตนวงศ ์(โครงการปรับปรุงภูมิทศัน์บริเวณดา้นหน้าพระอุโบสถวดัโส

ธรวรารามวิหาร) 

 มตทิีประชุม รับทราบ 
 

3.2การจดักจิกรรมกอล์ฟเชือมความสัมพนัธ์ครังที 2/2561 

นายจอมพงษ ์ชูทบัทิม (เลขาธิการ) กล่าวว่า หอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา  กาํหนดจดัแข่งขนั กอลฟ์เชือม

ความสัมพนัธ์ ครังที 2 ชิงถว้ยเกียรติยศ นายพินิจ จารุสมบติั อดีตรองนายกรัฐมนตรี  ในพฤหัสบดีที 25 ตุลาคม 

2561 ณ สนามบางปะกง ริเวอร์ไซด์ คนัทรีคลบั ต.แสนภูดาษ อ.บา้นโพธิ จ.ฉะเชิงเทรา เป้าหมาย 40 ทีม VIP 10 

ทีม ๆละ 50,000 บาท ทีมธรรมดา 30 ทีมๆละ 25,000 บาท  

 นายวฒันา รัตนวงศ ์(ประธาน) กล่าวว่า ผมรับเป็นประธานจดัการแข่งขนักอลฟ์เชือมความสัมพนัธ์ ครังที 

2 สวนตวัผม รับมา 5 ทีม ขอความร่วมมือใหค้ณะกรรมการหอการคา้ทุกท่านให้ความร่วมมือในการช่วยกนัหาทีม 

หรือช่วยสนบัสนุนการจดักิจกรรมกอลฟ์เชือมความสมัพนัธ ์ รองประธาน ขอให้ช่วยกนัหาทีม คนละ 1 ทีม ถา้หา



ทีมไม่ไดก้็ช่วยสนับสนุนของรางวลั คนละ 5,000 บาท  และจะนัดรองประธานและคณะทาํงานจดัการแข่ง ไป

ประสานกบันายพินิจ จารุสมบติั อดีตรองนายกรัฐมนตรี   ในการช่วยสนบัสนุนหาทีม VIP เหมือนเดิม 

 มตทิีประชุม รับทราบ 
 

3.3 การจดังานหอการค้าแฟร์ ครังที 10 อร่อยได้...ไร้แอลกอฮอล์ (31 ตุลาคม – 4 พฤศจกิายน 2561)   

นางบุญมี  ศรีสุข (รองประธาน) กล่าวว่างานหอการคา้แฟร์ ครังที 10 อร่อยได.้..ไร้แอลกอฮอล์ ระหว่างวนัที31 

ตุลาคม – 4 พฤศจิกายน 2561ณ มหาวิทยาลยัราชภฎัราชนครินทร์ วตัถุประสงค์การจดังาน เพือส่งเสริมการผลิตการตลาด แก่

ผูป้ระกอบการ OTOP สินคา้อุตสาหกรรม สินคา้เกษตร ปลอดภยั สินคา้อุปโภค –บริโภค ต่าง  ๆรวมถึงมหกรรมอาหารสะอาด 

รสชาติอร่อย ถกูหลกัอาหลกัอนามยั ซึงเป็นการประชาสมัพนัธ์ และส่งเสริมดา้นการท่องเทียวดา้นการท่องเทียว  มีการแสดง

ดนตรีแสงสีตระการตา มีการสาธิต เมนูอาหารเพือสุขภาพ  สินค้าดีมาตรฐานจากทั วทุกภูมิภาค โซนของดีของฝาก สินค้า

ทวัไป มี  105 บูธ มุม 9 บูธธรรดา 114 บูธ  โซนอาหารปรุง มุม 14 บูธ ธรรมดา 29 รวม 43 บูธบูธตน้ไม ้27 บูธ รวมทงัหมด 184 

บูธ 

นายวฒันา รัตนวงศ ์(ประธาน) กล่าวว่า การจดังานหอการคา้แฟร์ หอการคา้จดัขึนทุกปี ขอให้กรรมการ

ช่วยสนบัสนุนการจดังาน โดยการใหก้ารสนบัสนุน ขึนป้ายประชาสัมพนัธ์ หน้าเวที และป้ายประชาสัมพนัธ์งาน

ต่างๆ และผมกบัคุณบุญมี  ศรีสุข ประธานจดังาน พร้อมดว้ยทีมงาน นายจอมพงษ์ ชูทบัทิม เลขาธิการ นายสมชัญ์

ยงศิริ ประธานผูป้ระกอบการรุ่นใหม่ YEC  จะไปดูงานหอการคา้แฟร์ ( TCC Fair 2018 ) ระหว่างวนัที 28 

กนัยายน- 7 ตุลาคม  2561  

และร่วมพิธีเปิดงานหอการคา้แฟร์ ( TCC Fair 2018 ) และพิธีเปิดคอนเสิร์ตทีวี 3 สญัจร 19.00-20.00 น.ในวนัที 28 

กนัยายน 2561 เวลา 15.00-17.30 น. ณ ศูนยป์ระชุมและแสดงสินคา้นานาชาติ เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชน

พรรษา จงัหวดัเชียงใหม่  กลบัมาค่อยนดัประชุมกลุ่มย่อยกนั เรืองวนัแถลงข่าว และการจดัรูปแบบงานหอการคา้

แฟร์ ครังที 10 

 มตทิีประชุม รับทราบ 
  

วาระที 4  เรืองเพอืพจิารณา 

 - การให้ความร่วมมอืกบัสถานพนิิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดฉะเชิงเทรา ในโครงการส่งเสริม

ประสิทธิภาพการมส่ีวนร่วมของเครือข่ายในด้านการศึกษาและอาชีพกบัเด็กและเยาวชน 

นางอาภรณ์  วชัระ (รองประธาน) กล่าวว่า ร่วมประชุมกบัสถานพินิจและคุม้ครองเด็กและเยาวชนจงัหวดั

ฉะเชิงเทรา ในวนัที 31 สิงหาคม 2561 เรืองโครงการส่งเสริมประสิทธิภาพการมีส่วนร่วมของเครือข่ายในดา้นการศึกษาและ

อาชีพสาํหรับเด็กและเยาวชน   ในทีประชุมอยากใหโ้รงเรียน สถานประกอบการหรือหน่วยงานต่าง  ๆรับเด็กและเยาวชนเขา้

ศึกษาต่อ/ฝึกงาน จา้งงาน หน่วยงานจาํเป็นตอ้งขอขอ้มูล เพิมเติมรายละเอียดทีเกียวข้อง เช่น ระดบัชนัทีเปิดรับสมคัร 

ตาํแหน่งทีจา้ง คุณสมบติัทีตอ้งการของผูส้มคัร สวสัดิการต่างๆ โดยแยกตามประเภททีสามารถสนับสนุนการดาํเนินงาน

ของเครือข่ายแบ่งออกเป็น 3 ประเภท ตามบทบาทหนา้ทีไดแ้ก่ ดา้นการเรียนการสอน ดา้นการบาํบดั แกไ้ขฟืนฟู และดา้น

การฝึกงานและจา้งงาน และหน่วยงานภาคธุรกิจสามารถแบ่งไดต้ามลกัษณะงาน 3 ประเภท 1.ธุรกิจการเกษตร 2 ธุรกิจ



อุตสาหกรรม 3.ธุรกิจดา้นพาณิชยแ์ละการให้บริการ ต่อไปจะมีการกาํหนดร่างบนัทึกขอ้ตกลงร่วมมือ ( MOU )  สาํหรับ

เครือข่ายทีมีความประสงคส์นบัสนุนหน่วยงาน และวนัเวลา สถานทีทีจะลงนามในบนัทึกขอ้ตกลงร่วมกนั  

มตทิีประชุม รับหลกัการ 

 นายจิตรกร  เผด็จศึก  (รองประธาน)  กล่าวว่า  อยากเสนอใหท้างหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา เป็นเจา้ภาพจดัการ

แข่งขนัพายเรือยาว ในช่วงงานนมสัการหลวงพ่อพุธโสธรประจาํปี 2561 ระหว่างวนัที 19-28 พฤศจิกายน 2561ที

ผา่นมาไดง้บประมาณจากองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัฉะเชิงเทรา แต่ปีนีไม่มีงบประมาณ เลยไม่มีเจา้ภาพจดั ผมเห็น

ว่าเราน่าจะอนุรักษ์วฒันธรรมประเพณีของไทยไว ้โดยการสืบทอดกนัมาเป็นระยะเวลานาน จึงอยากเสนอในที

ประชุมว่าเห็นดว้ยกบัการเป็นเจา้ภาพการแข่งขนัพายเรือยาวหรือไม่ เรืองงบประมาณการจดังาน คุยกบัคุณอาทร 

ผดุงเจริญ ว่าใหข้องบของกองทุนโรงไฟฟ้า มาช่วยสนบัสนุนแต่ก็คงไดม้าเป็นบางส่วนเท่านนั เราคงตอ้งช่วยกนัหา

งบประมาณมาสนบัสนุน การแข่งขนัพายเรือยาว 

 มตทิีประชุม รับหลกัการ 
 

วาระท ี 5  เรืองข้อเสนอ ประเด็นปัญหาต่างๆ เข้าสู่ กรอ.จ.ฉช/หอการค้ากลุ่มเบญจบูรพาสุวรรณภูม ิ

 นายชาลี  เจริญสุข  (กรรมการกิตติมศกัดิ)  กล่าวว่า และฝากเรืองการเชิญร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารงานกลุ่ม

จงัหวดัแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.)  อยากเสนอใหเ้ขา้สู่ กรอ.จ.ฉช ให้ทางผูเ้กียวขอ้งดูแลเรืองนี โดยการแต่งตงั คณะกรรมการ

บริหารงานกลุ่มจงัหวดัแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.)  เพิมอีก 2 ตาํแหน่ง 1.ประธานหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา และประธาน สภา

อุตสาหกรรมจงัหวดัฉะเชิงเทรา ตอนนีมีคุณขนัคาํ ศรีวรรณ รองประธาน เป็นตวัแทนภาคประชาชน โดยมีคุณณรงค์ศกัดิ  แกว้

เมืองเพชร ไปประชุมแทนเมือวนัที  14  กันยายน 2561 ไดฝ้ากเรืองนีไปนาํเสนอในทีประชุมดว้ยขณะนี หอการคา้จังหวดั

ฉะเชิงเทรา ไม่ไดอ้ยูใ่นกลุ่มเบญจบูรพาสุวรรณภูมิแลว้ แยกมาอยูใ่นกลุ่มภาคตะวนัออก  1 มีอยู ่3 จงัหวดั ฉะเชิงเทรา ชลบุรี และ

ระยอง  ประธานคุณสุนทร  เป็นประธานกลุ่ม  ภาคตะวนัออก  1  งบต่างๆทีทางภาคตะวนันอกไดม้าเราตอ้งมีส่วนรับรู้และร่วม

เสนอแผนงานเพือของบประมาณมาพฒันา ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวนัออก 

 นายณรงคศ์กัดิ แกว้เมืองเพชร (ปฏิคม) กล่าวว่า ไดร่้วมประชุมคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจงัหวดัแบบบูรณาการ 

(ก.บ.จ.) 

ไดเ้สนอ ในทีประชุมแลว้ ทีประชุมแจง้ว่าไม่ไดแ้ต่งตงั 2 ตาํแหน่งนี เพราะประธานหอกลุ่มภาคตะวนัออก 1 คณะกรรมการ

บริหารงานกลุ่มจงัหวดัแบบบูรณาการ (ก.บ.จ. ) อยูแ่ลว้  ถือว่า เป็นผูแ้ทนของกลุ่ม คือ ชลบุรี ฉะเชิงเทรา ระยอง  แต่ทีฟังจากการ

ประชุม ประธานหอกลุ่มภาคตะวนัออก 1โดยคุณสุนทร   จะพดูถึงเรืองราวปัญหาของจงัหวดัชลบุรีเป็นส่วนใหญ่ น่าจะเสนอใน

ภาพรวม 3 จงัหวดั 

 มตทิีประชุม รับทราบ 
 

วาระที  6  เรืองระเบียงเศรษฐกจิพเิศษภาคตะวนัออก ( EEC)   

 นายวฒันา รัตนวงศ ์ประธาน กล่าวว่ากรุงเทพธุรกิจ เชิญคณะกรรมการหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทราและ

ผูป้ระกอบการในจงัหวดัฉะเชิงเทรา  ร่วมสมัมนาสญัจร "EEC คนไทย.. ไดอ้ะไร" จ.ฉะเชิงเทรา ในวนัพฤหัสบดี ที 

27 กนัยายน 2561. ณ ห้องเทพราชแกรนด์ โรงแรมซนัธารา เวลเนส รีสอร์ทแอนด์ โฮเทล จงัหวดัฉะเชิงเทราฟัง



ปาฐกถาพิเศษ EEC ยทุธศาสตร์ชาติ สู่ Thailand 4.0 จากผูว้างนโยบายขบัเคลือนเศรษฐกิจอุตสาหกรรมของประเทศ 

ดร.อุตดม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมรวมถึงวิทยากรจากภาคนโยบายทีเป็นกาํลงัสาํคญัใน

การขบัเคลือน EEC ดร.คณิศ แสงสุพรรณ เลขาธิการคณะกรรมการนโยบายเขตพฒันาพิเศษภาคตะวนัออกและนาย

มนสั ตนังาม รองประธานหอการคา้ ฝ่าย EEC ร่วมเสวนา คนฉะเชิงเทรา ไดอ้ะไรเพราะวนัที 27 กนัยายน 2561  ผม

ติดภารกิจไปประชุมหอการคา้กลุ่มเบญจบูรพาสุวรรณภูมิ  

 นายณรงคศ์กัดิ แกว้เมืองเพชร (ปฏิคม) กล่าวว่าเรือง EECจงัหวดัฉะเชิงเทรา จะเป็นเมืองทีอยู่อาศยั ไดอ้ย่างไร 

เราจะพัฒนาจังหวัดฉะเชิงเทรา ไปในทิศทางไหน ในเมือเราติดเรืองผงัเมือง จังหวดัฉะเชิงเทรา ไม่มีนิคม

อุตสาหกรรม ไม่มีการจา้งงาน คนไม่มีเงิน จะพฒันาอะไรได ้คงตอ้งแกไ้ขผงัเมืองใหไ้ดก่้อน 

 นายชาลี เจริญสุข (กรรมการกิตติศกัดิ) กล่าวว่า การขบัเคลือนกลุ่มระเบียงเศรษฐกิจ EEC เรืองการแกไ้ขปัญหาต่าง  ๆ

การพฒันาต่าง  ๆตอ้งใชง้บประมาณ กลุ่มภาคตะวนัออก1 ซึงตอนนีฉะเชิงเทรา ไดย้า้ยไปอยู ่กบัชลบุรี ระยองแลว้  

ดร.อธิวฒัน์ พุทธะวรรณพงศ ์(สมาชิกหอการคา้ฯ) กล่าวว่าจงัหวดัฉะเชิงเทรา เป็นจงัหวดัทีอยู่ระเบียง

เศรษฐกิจ EEC เป็นเมืองทีอยูอ่าศยัเรืองนีคงอีกนาน แต่ทุกวนันีอยากใหแ้กไ้ขเรืองความปลอดภยัในชีวิตก่อน เรือง

ปัญหาอุบติัเหตุ เรืองความเร็วของรถ เรือง ปัญหาเรืองการจราจรต่างๆ บนทอ้งถนน จะทาํอย่าไรให้ประชาชนรู้สึก

ปลอดภยัในการชีวิตประจาํวนั  

 มตทิีประชุม รับทราบ 
  

วาระที  7  เรืองยุทธศาสตร์จงัหวดั/หอการค้าจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

 ไม่มเีรืองเสนอ 
 

วาระที  8  เรืองนําเสนอของกลุ่มผู้ประกอบรุ่นใหม่ YEC หอการค้าจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

 นางสาวธวิยา สุดใจ (เหรัญญิก)  กล่าวว่าผูป้ระกอบการรุ่นใหม่ YEC หอการคา้จงัหวดัจงัหวดัฉะเชิงเทรา ปีหนา้ที

ประชุม มอบหมายให้เป็นเจา้ภาพจดังาน สานสมัพนัธภ์าคตะวนัออก ครังที 4  ระหว่างวนัที  15-16 มิถุนายน 2562 และ

ระหว่างวนัที 21-22 กรกฎาคม 2562  ทางหอการคา้ไทยกาํหนดขึน  มีเวลาเตรียมงาน 1 ปี เป้าหมาย  YEC  ทุกภาค  200 คน 

ค่าใชจ่้ายในการจดังาน เก็บค่าลงทะเบียน ผูร่้วมงาน ขณะนีทางผูป้ระกอบการรุ่นใหม่ YEC หอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา ไดมี้

การประชุม และวางแผนงานไวเ้บืองตน้บา้งแลว้ เช่น ดูเรืองสถานทีพกั โรงแรม น่าจะเป็นโรงแรมซนัธารา  สถานทีท่องเทียว  

มีกิจกรรมทางนาํ ล่องเรือ ไหวพ้ระ ดูเรืองร้านอาหาร  ถา้มีความคืบหนา้อยา่งไร เพิมเติม จะมาแจง้ใหที้ประชุมทราบต่อไป 

 มตทิีประชุม รับทราบ 
 

วาระที   9     เรืองอนื  ๆ  

 นางวรนิตกตญาณ (รองประธาน) กล่าวว่า ฝากประชาสมัพนัธโ์ครงการวิจยั นวตักรรมอาหารมูลค่าเพิมสูง 

และนวตักรรมการแปรรูปอาหารทีระลึก เพือการท่องเทียวเชิงวฒันธรรมอาหาร สืบสานภูมิปัญญา สร้างคุณค่าสู่

ความยงัยืนในระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวนัออก (ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง จนัทบุรีและตราด) วตัถุประสงค์ เพือ



สงัเคราะห์ องคค์วามรู้ ภูมิปัญญาอาหารทอ้งถิน นาํไปสูการพฒันานวตักรรมอาหารมูลค่าเพิมสูง และนวตักรรม

การแปรรูปอาหารทีระลึกจากภูมิปัญญา เพือส่งเสริมการท่องเทียวเชิงวฒันธรรมอาหารในระเบียงเศรษฐกิจภาค

ตะวนัออก และช่วยส่งเสริมแนะนาํสินคา้ชุมชน ใหชุ้มชนมีรายได ้สร้างอาชีพ ให้ชุมชน เป็นการพฒันาเศรษฐกิจ

ในชุมชน และในจงัหวดั 

อ.วชัราภรณ์  สิงห์สาํราญ  (แทน) อธิการบดีมหาวิทยาลยัราชภฎัราชนครินทร์กล่าวว่าทางมหาวิทยาลยัราชภฎั

ราช 

นครินทร์ ขอเชิญร่วมเป็นถวายผา้กฐินพระราชทาน ประจาํปี 2561 ในวนัที 4 พฤศจิกายน 2561 เวลา 10.30 น. ณ วดัญาณ       

สงัวรารามวรวิหาร ในพระบรมราชูปถมัภ ์ต.หว้ยใหญ่ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี  

นางสาวปิยพชัร์ ภกัดีคาํ (ผอ.สาํนกังานการกีฬาแห่งประเทศไทยจงัหวดัฉะเชิงเทรา) กล่าวเชิญร่วมรับฟังการแถลง

แผนและทิศทางการดาํเนินดา้นการตลาดของการท่องเทียวแห่งประเทศไทย สาํนักงานฉะเชิงเทรา ประจาํปี 2561

ในวันที 27 กันยายน 2561 เวลา 09.30-12.00 น. ณ โรงแรมซันธาราเวลเนส รีสอร์ทแอนด์ โอเทล จังหวัด

ฉะเชิงเทรา 

 นายวฒันา รัตนวงศ ์(ประธาน) กล่าวว่า หอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา ทาํงานร่วมกบัจงัหวดัฉะเชิงเทรา มา

โดยตลอด การทีเราทาํกิจกรรม หรือทาํโครงการใดๆทาํในนามหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรามาโดยตลอด ไม่เคยทาํ

โดยใครคนใดคนหนึง และการทีทาํโครงการใหม่ๆ หรือกิจกรรมใดๆ ตอ้งขอมติทีประชุมก่อนทุกครัง ว่าเห็นดว้ย

หรือไม่เห็นดว้ย เพราะเราเป็นรูปองคก์ร ไม่ใช่ของใครคนใดคนหนึง ทุกวนันี เราร่วมมือร่วมใจกนัทาํงานเพือสงัคม 

รักและสามคัคีกนั ทาํใหห้อการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทราเขม้แข็ง มีผลงานทีไดรั้บคือรางวลัหอการคา้ยอดเยยีม และผูว้่า

สาํเภาทอง ติดต่อกนัมาเป็นเวลา หลายปี ตอ้งขอขอบคุณคณะกรรมการหอการคา้ทุกท่าน ทีให้ความร่วมมือในการ

จดักิจกรรม ต่างๆทีผา่นมา และจะใหค้วามร่วมมือแบบนีตลอดไป 

 มตทิีประชุม รับทราบ 

 

ปิดประชุม เวลา 19.30 น. 
 

 

( นายจอมพงษ ์ ชูทบัทิม ) 

เลขาธิการหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา /ตรวจรายงานการประชุม 
 

นายพรชยั ธรรมจรูญ ผูจ้ดัการหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา / บนัทึกรายงานการประชุม 

นางนาํฝน ชะเอมทอง เจา้หนา้ทีหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา / พิมพร์ายงานการประชุม 

 

 

 



 

 

รายงานการประชุมคณะกรรมการหอการค้าจงัหวดัฉะเชิงเทรา  ครังท ี9/2561 

วนัพฤหัสบดทีี  19  ตุลาคม  2561 
ณ สวนอาหารเก้ามณี ต.หน้าเมือง อ. เมือง จ. ฉะเชิงเทรา   

 

ผู้เข้าประชุม 

 1.นายวฒันา รัตนวงศ ์       ประธาน 

 2.นายชาลี  เจริญสุข        กรรมการกิตติมศกัดิ 

 3.นายอุทยั ศรีสาลีกุลรัตน ์       กรรมการกิตติมศกัดิ 

 4.ด.รบุญทอง เตียรประเสริฐ       ประธานทีปรึกษา 

 5.นายสุทิน   พรวงศท์อง       ทีปรึกษา 

 6.นายวสนัต ์ ศิรินภารัตน์       รองประธาน 

 7.นายจิตรกร เผด็จศึก        รองประธาน 

 8.นายกาํพล เลิศเกียรติดาํรงค ์   รองประธาน 

 9.นายอาทร ผดุงเจริญ       รองประธาน 

 10.นายประโยชน์ โสรัจจกิจ       รองประธาน 

 11.นายจอมพงษ ์ชูทบัทิม        เลขาธิการ 

 12.นายณรงคศ์กัดิ แกว้เมืองเพชร       ปฏิคม 

 13.นายชยัรัตน์ ตนัคงคารัตน์       กรรมการ 

 14.นายอธิวฒัน์ เลิศโรจนฉตัร       กรรมการ 

 15.นายประสิทธิ ลาภพิทกัษม์งคล       กรรมการ 

 16.นายทรงภพ ยงศิริ        กรรมการ 

 17.นายวสนัต ์ วโรกร        กรรมการ 

 18.นายพงษศ์กัดิ เสริมศกัดิศศิธร       กรรมการ 

 19.นายธานินทร์ เสริมศกัดิศศิธร       กรรมการ 

 20.นายเฉลิง จูจาํรัส        กรรมการ 

 21.นางสาวธวิยา สุดใจ (แทน) นายสมชัญย์งศิริ     กรรมการ 

ผู้เข้าร่วมประชุม 

 1. ร.ท.สมศกัดิ  ยคุขะระ        สมาชิกหอการคา้ฯ 

2.นายพงศธ์ร เผา่บรรจง       สมาชิกหอการคา้ฯ 



3.นายศิริชยั หลิว        สมาชิกหอการคา้ฯ 

 4.นายชมพ ู  กลินภู ่        สมาชิกใหม่ 

 5.นายอดิศร      จกัร์กระโทก       สมาชิกใหม่ 

 6.นางธนิกา จินตนะพนัธ ์       สมาชิกใหม่ 
   

วาระที 1 เรืองแจ้งเพอืทราบ 
 

- กจิกรรมร่วมกบัหอการค้าอนืๆ 

หอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา กาํหนดจดังานหอการคา้แฟร์ ครังที 10 อร่อยได.้..ไร้แอลกอฮอล ์ระหว่างวนัที 31  

ตุลาคม 2561-4 พฤศจิกายน 2561 รวม 5 วนั 5 คืน ณ มหาวิทยาลยัราชภฎัราชนครินทร์ อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 

 หอการคา้จังหวดัฉะเชิงเทรา กาํหนดจัดแข่งขนักอล์ฟเชือมความสัมพนัธ์ ครังที 2 ในวนัที 25 ตุลาคม 2561            

เวลา 12.00 น. ณ สนามกอลฟ์บางปะกงริเวอร์ไซด ์อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา  

 หอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา จดักิจกรรมเก็บเกียวผลผลิตตามโครงการ เกษตรปลอดภยัสูง พฒันาสู่เกษตรอินทรีย ์

สานต่อศาสตร์พระราชา ในวนัที 8 พฤศจิกายน 2561 เวลา 14.00 น. ณ แปลงสาธิตโครงการ ต.เมืองใน อ.ราชสาส์น จ.

ฉะเชิงเทรา 

 14 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.00-12.00 น. นายวฒันา  รัตนวงศ ์ประธาน ร่วมประชุมคณะกรรมการส่งเสริม

หอการค้าจังหวดัและพฒันาเศรษฐกิจภูมิภาค หอการค้าไทย ครังที 7/2561 ณ ห้องประชุมสภา อาคาร 24  ชัน 15 

มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย ถนนวิภาดีรังสิต  

 14 พฤศจิกายน 2561 เวลา 12.00-15.00 น. นายวฒันา  รัตนวงศ ์ประธาน ร่วมประชุมคณะกรรมการคณะกรรมการ

หอการคา้ไทย ครังที 8/2561 ณ หอ้งประชุมสภามหาวิทยาลยั ฯ ชนั 15 อาคาร 24  มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย  
 

- กจิกรรมร่วมกบัภาครัฐ 

กระทรวงการพฒันาสงัคมและความมนัคงของมนุษย ์ร่วมกบัสภาสงัคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย  

ในพระราชูปถมัภ ์กาํหนดจดังานประชุมสมชัชาสวสัดิการสังคมแห่งชาติ ครังที 26 และรับโล่ประกาศเกียรติคุณ

อาสาสมคัรดีเด่นและองคก์รทีมีกิจกรรมทางสงัคมดีเด่น จากพระเจา้วรวงศเ์ธอ พระองค์เจา้โสมสวลี พระวรราชา          

ทิดามาตุเนืองในโอกาสวนัสังคมสงเคราะห์แห่งชาติ และวนัอาสาสมคัรไทย ประจาํปี 2561 ในวนัจันทร์ที   22 

ตุลาคม 2561 เวลา 08.00-16.30 น. ณ ห้องปรินซ์ แกรนด์ บอลรูม โรงแรมปรินซ์เลซ กรุงเทพฯ (โดยหอการค้า

จงัหวดัฉะเชิงเทราได้รับคดัเลอืกเป็นองค์การดีเด่น ประเภทองค์กรธุรกจิ ระดับประเทศ) 

 25 ตุลาคม 2561เวลา 08.30-17.00 น.นางวรนิตกตญาณ รองประธาน ร่วมประชุมคณะกรรมการกาํหนด

ราคาทรัพยจ์งัหวดัฉะเชิงเทรา ณ สาํนกังานบงัคบัคดีจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

 26 ตุลาคม 2561 เวลา 11.00 น. นายสมพงษ ์ นาํศรีเจริญสุข  ทีปรึกษา ร่วมประชุมการจดังานนมสัการพระพุทธโสธร

และงานประจาํปีจงัหวดัฉะเชิงเทรา พ.ศ.2561ณ หอ้งประชุมมรุพงษศิ์ริพฒัน์ ชนั 4 ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา   



 26 ตุลาคม 2561 เวลา 11.00 น. นางวรนิตกตญาณ รองประธาน ร่วมโครงการท่องเทียวโอทอปนวตัวิที

จงัหวดัฉะเชิงเทรา กิจกรรมสร้างการรับรู้ชุมชน นาํสือมวลชน ส่วนราชการ ผูน้าํองค์กร เครือข่ายชุมชน เยียมชม 

แหล่งท่องเทียว ชุมชน ณ โรงแรมซนัธาราเวลเนสรีสอร์ท จ.ฉะเชิงเทรา    

26-28 ตุลาคม 2561นายจอมพงษ ์ชูทบัทิม เลขาธิการ ร่วมอบรมเชิงปฏิบติัการในการจดัทาํแผนพฒันากลุ่ม

จงัหวดั เชือมโยงทิศทางการพฒันาภาค ณ หอ้งเทียนกิง 2 โรงแรมเฮลทแ์ลนด ์รีสอร์ทแอนดส์ปา จงัหวดัชลบุรี 

28 ตุลาคม 2561 เวลา 14.00 น. เป็นผูแ้ทนหอการค้าจังหวดัฉะเชิงเทรา ร่วมงานพระราชทานผา้กฐิน 

พระราชทาน และร่วมมอบกระเชา้ ของทีระลึก ให้กบัพลเอกประวิตร วงศสุ์วรรณ รองนายกรัฐมนตรี ประธาน

ถวายผา้กฐินพระราชทาน ณ วดัสมานรัตนาราม อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 

 29 ตุลาคม 2561 เวลา 10.00 น.ดร.พวงทอง วรรณีเวชศิลป์ รองประธาน ร่วมประชุม เพือพิจารณาร่าง

แผนพฒันาทอ้งถิน เพิม/เปลียนแปลง ฉบบัที 4 ณ หอ้งประชุมชนั 2 อาคารอเนกประสงคอ์งคก์ารบริหารส่วนตาํบล

เกาะขุน อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา 

 29 ตุลาคม 2561เวลา 09.00 น.นายวฒันา รัตนวงศ ์ประธาน ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารงานจงัหวดัแบบบูรณา

การ (ก.บ.จ.)จงัหวดัฉะเชิงเทรา ครังที 5/2561 ณ หอ้งประชุมมรุพงษศิ์ริพฒัน์ ชนั 4 ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา   

 30 ตุลาคม 2561 เวลา 10.00 น. นายจิตรกร  เผด็จศึก รองประธาน ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ

ประจาํเดือนตุลาคม 2561 ณ หอ้งประชุมมรุพงษศิ์ริพฒัน์ ชนั 4 ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา   

 30 ตุลาคม 2561 เวลา 13.00 น. นายณรงคศ์กัดิ  แกว้เมืองเพชร ปฏิคม ร่วมประชุมคณะกรรมการความมนัคงและความสงบ

เรียบร้อยจงัหวดัฉะเชิงเทรา ครังที 10/2561 ณ หอ้งประชุมมรุพงษศิ์ริพฒัน์ ชนั 4 ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา   

 30 ตุลาคม 2561 เวลา 14.00 น. นายสมพงษ์  นาํศรีเจริญสุข  ทีปรึกษา ร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์

อาํนวยการป้องกนัและปราบปรามยาเสพติดจงัหวดัฉะเชิงเทราครังที 10/2561 ณ หอ้งประชุมมรุพงษศิ์ริพฒัน์ ชนั 4 

ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา   

 31 ตุลาคม 2561 เวลา 10.00 น.นายจิตรกร เผด็จศึก รองประธาน ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมหารือการ

ส่งสินค้าผกัผลไมป้ลอดภัยสูง (ผกัผลไมป้ลอดภัยสูง ผกัผลไมเ้บอร์ 8 ) เพือครัวการบินไทย ณ ห้องประชุม 

สาํนกังานเกษตรและสหกรณ์จงัหวดัฉะเชิงเทรา 

31 ตุลาคม 2561 เวลา 15.30 น. นายอาทร  ช่วยณรงค ์รองประธาน ร่วมกิจกรรมตามโครงการ 250 ปี ตาม

รอยกองเรือยกพลขึนบกสมเด็จพระเจา้ตากสินมหาราชจากจนัทบุรีสู่อยุธยา จงัหวดัฉะเชิงเทรา ณ วดัหงษ์ทอง ต.

สองคลอง อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา  

 1 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.30 น. นายณรงค์ศกัดิ  แกว้เมืองเพชร ปฎิคม ร่วมประชุมคณะทีปรึกษาผงั

เมืองรวมชุมชนพนมสารคาม- เกาะขนุน จงัหวดัฉะเชิงเทรา ณ ห้องประชุมศูนยอ์าเซียน ชนั 1ศาลากลางจงัหวดั

ฉะเชิงเทรา 

5 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.30 น.นายชาลี  เจริญสุข กรรมการกิตติศกัดิ  ร่วมประชุมคณะกรรมการให้

ความช่วยเหลือผูป้ระสบภยัพิบติัจงัหวดัฉะเชิงเทรา ( ก.ช.ภ.จ.ฉช.) ครังที 7/2561 ณ หอ้งประชุมศูนยอ์าเซียน ชนั 1

ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา 



5 พฤศจิกายน 2561 เวลา 10.30 น.นายวฒันา รัตนวงศ ์ประธาน นายจิตรกร เผด็จศึก นายมนสั ตนังาม รอง

ประธาน นายจอมพงษ์ ชูทบัทิม นายณรงค์ศกัดิ แกว้เมืองเพชรปฏิคม ร่วมหารือกบัพฒันาสังคมและความมนัคง

ของมนุษย ์จงัหวดั ณ หอ้งประชุม อาคารหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา 

6 พฤศจิกายน 2561เวลา 13.30 น. นายจอมพงษ ์ ชูทบัทิม เลขาธิการ ร่วมประชุมคณะกรรมการโครงการ

หมอชวนวิง จังหวดัฉะเชิงเทรา หมอแปดริวชวนวิง มาวิงไปกบัหมอแปดริว ณ ห้องประชุมพุทธโสธร (ชนั 2 ) 

สาํนกังานสารณสุขจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

7 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.30 -16.00 น. นายณรงคศ์กัดิ  แกว้เมืองเพชร ปฎิคม ร่วมประชุมกลุ่มย่อย ครัง

ที 2 โครงการและจดัทาํผงัเมืองรวมชุมชนสุวินทวงศ ์จงัหวดัฉะเชิงเทรา ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตาํบล

นครเนืองเขต อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 

7 พฤศจิกายน 2561เวลา 10.00 น.นายณัฎฐ์ กิตติกูล กรรมการ  ร่วมประชุมคณะกรรมการพิจารณาเงือนไขใน

ใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจาํทาง ประจาํจงัหวดัฉะเชิงเทรา ครังที 6/2561 ณ สาํนกังานขนส่งจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

7 พฤศจิกายน 2561เวลา 10.00 น.นายสมพงษ์ นาํศรีเจริญสุข ร่วมประชุมจดังานมนัสการพระพุทธโสธร 

และงานประจาํปี จงัหวดัฉะเชิงเทรา พ.ศ.2561 ณ  หอ้งประชุมมรุพงษศิ์ริพฒัน์ ชนั 4 ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา   

8 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.30 -16.00 น. นายณรงคศ์กัดิ  แกว้เมืองเพชร ปฎิคม ร่วมประชุมกลุ่มย่อย ครัง

ที 2 โครงการและจดัทาํผงัเมืองรวมชุมชนสุวินทวงศ ์จงัหวดัฉะเชิงเทรา ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตาํบล

ศาลาแดง  

อ.บางนาํเปรียว จ.ฉะเชิงเทรา 

8 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.30 -16.00 น. นายณรงค์ศกัดิ  แก้วเมืองเพชร ปฎิคม ร่วมประชุมกลุ่มย่อย ครังที 2 

โครงการและจัดทาํผงัเมืองรวมชุมชนสุวินทวงศ ์จงัหวดัฉะเชิงเทรา ณ หอประชุมทีว่าการอาํเภอบา้นโพธิ อ.บา้นโพธิ จ.

ฉะเชิงเทรา  

13 พฤศจิกายน 2561เวลา 10.00 น.นายมนัส  ตนังาม รองประธาน ร่วมประชุมคณะกรรมการดาํเนินงาน

ตามยทุธศาสตร์ชาติว่าดว้ยการป้องและปราบปรามการทุจริตจงัหวดัฉะเชิงเทรา ครังที 2/2561  ณ ห้องประชุมศูนย์

อาเซียน ชนั 1ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา 
 

- กจิกรรมอนืๆ 

25 ตุลาคม2561 เวลา 15.00-18.00 น. นายชาลี  เจริญสุข กรรมการกิตติมศกัดิ ร่วมประชุมคณะกรรมการ

และที 

ปรึกษาคณะกรรมการบริหารสภาอุตสาหกรรมจงัหวดัฉะเชิงเทรา ครังที 8/2561 ณ ห้องไพลิน โรงแรมแกรนด์

รอยลั พลาซ่า อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 

 27-28  ตุลาคม2561หอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา ร่วมกิจกรรมจกัรพรรดิแรลลี การกุศลชิงถว้ยพระราชทาน

สมเด็จพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เสน้ทางฉะเชิงเทรา– เขาใหญ่ (หอการคา้สนับสนุน  1 ทีม 3,500 

บาท) 



สภาอุตสาหกรรมจังหวดัฉะเชิงเทรา ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนกิจกรรมแข่งขันกอล์ฟเชือมความ

สามคัคี  

ครังที 10 ในวนัพฤหสับดีที 15 พฤศจิกายน 2561 เวลา 12.00 น. (Shot Start) ณ สนามกอลฟ์ บาปะกง ริเวอร์ไซด ์

คนัทรีคลบั อ.บา้นโพธิ จ.ฉะเชิงเทรา (หอการคา้สนบัสนุน 5,000 บาท) 
       

 มตทิีประชุม รับทราบ 
 

วาระที 2 เรืองรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการหอการค้าจงัหวดัฉะเชิงเทรา ครังที 8/2561 

 มตทิีประชุม รับรอง 
 

วาระที 3 เรืองสืบเนืองจากการประชุมครังทีแล้ว 

3.1  การพฒันาพนืทีหน้าวดัหลวงพ่อโสธร เพอืสาธารณประโยชน์ 

นายจิตรกร เผด็จศึก  (รองประธาน)  กล่าวว่า เรืองความคืบหนา้ของสวน ขณะนีการปลกูหญา้เสร็จไป 50  % แลว้ เหลือ 10 % 

สาเหตุทียงัไม่เสร็จ คือนําท่วม หญ้าขาดตลาด ตอ้งรอต้นเดือนพฤศจิกายน 2561 เรืองไฟฟ้า แสงสว่างในสวน อาจใชพ้ลงังาน

แสงอาทิตย ์เรืองนาํ เดินท่อเมนแลว้ 4 ท่อ เหลือท่อกางปลา ใหก้ระจายทวัสวน  ทีว่างอยูที่เทปูนไว ้ตรงขา้มกบัพระยาศรีสุนทรโวหาร

จะทาํประติมากรรม เป็นรูปดอกบวั และคนพนมมือไหว ้เพือจะไดใ้หป้ระชาชน มาสกัการะบูชา และศาลาแปดเหลียม จะสร้างขึนเพือ 

บอกถึงความเป็นมาของสวนนี รายนามผูก่้อตงั และรายนามผูบ้ริจาค ดา้นทีติดหน้าวดัจะทาํเป็นสถานทีออกกาํลงักาย เรืองการรับ

บริจาคเงิน ยงัขอรับบริจาคอยู ่เพราะยงัมีค่าใชจ่้ายทีคา้งจ่ายคือ ศาลาแปดเหลียม และสวนประติมากรรม  ในการทาํสวนแห่งนี เราใช้

เวลาในการดาํเนินการ ประมาณ 7 เดือน ตงัแต่เดือนมิถุนายน-ธนัวาคม 2561 และเรืองงบประมาณเราไม่ไดใ้ชง้บประมาณของทาง

ภาครัฐเลย เราภาคเอกชน รวมตวักนัและผูมี้จิตศรัทธา บริจาคเงินเขา้มา ถา้ทาํสวนเสร็จเรียบร้อย เราจะมีการแถล่งงบรายรับ – รายจ่าย  

ในการถมดิน ในการปลกูตน้ไม ้ใหท้ราบ 

 มตทิีประชุม รับทราบ 
 

3.2 การจดักจิกรรมกอล์ฟเชือมความสัมพนัธ์ครังที 2  

นายวฒันา รัตนวงศ์  (ประธาน) กล่าวว่า การจดักิจกรรมกอลฟ์เชือมความสัมพนัธ์ครังที 2 ในวนัที 25 

ตุลาคม 2561 ณ สนามกอลฟ์บางปะกงริเวอร์ไซด ์ ต.บา้นโพธิ อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา ขณะนาํยงัหาทีมไม่ครบ 40 ทีม 

กาํลงัช่วยกนัหาทีมกนัอยู ่อยากขอความร่วมมือใหร้องประธานหอการคา้ฯ ช่วยกนั คน ละ 5,000 บาท  5 คน ให้ได ้

1 ทีม  

 มตทิีประชุม รับทราบ 
 

3.3 การจดังานหอการค้าแฟร์ ครังที 10 อร่อยได้...ไร้แอลกอฮอล์  

นายจอมพงษ ์ ชูทบัทิม (เลขาธิการ) กล่าวว่า การจดังานหอการคา้แฟร์ ครังที 10 อร่อยได.้..ไร้แอลกอฮอล ์

ระหว่าง 31 ตุลาคม – 4 พฤศจิกายน 2561 ขณะนีบูธใกลเ้ต็มแลว้   บูธมีทงัหมด 188 บูธ แบ่งเป็น บูธอาหารปรุง 47 

บูธบูธ ตน้ไม ้27  บูธบูธทวัไป 114 บูธ  จะมีพิธีเปิดงาน ในวนัที 1 พฤศจิกายน 2561 ในแต่ละวนัทีมีการสาธิต



อาหารเพือสุขภาพทุกวนั ขอเชิญกรรมการและสมาชิกหอการคา้มาเทียวชมงาน และมาร่วมพิธีเปิดงาน ตามวนัเวลา

ทีแจง้ไป 

มตทิีประชุม รับทราบ  
 

วาระที 4  เรืองเพอืพจิารณา 

 - การร่วมงานนมสัการหลวงพ่อพุทธโสธรและงานประจาํปีจงัหวดัฉะเชิงเทรา ปี 2561 (19-28 พฤศจกิายน 2561 ) 

 นายจอมพงษ ์ ชูทบัทิม (เลขาธิการ) กล่าวว่าหอการคา้และสภาอุตสาหกรรมจงัหวดัฉะเชิงเทรา ร่วมออกบูธ

แสดงสินค้า มีคุณภาพจากสมาชิกหอการค้าและสภาอุตสาหกรรม เพือส่งเสริมดา้นการท่องเทียว ของจงัหวดัฉะเชิงเทรา              

งานนมสัการหลวงพ่อพุทธโสธรและงานประจาํปีจงัหวดัฉะเชิงเทรา ปี 2561 ระหว่าง 19-28 พฤศจิกายน 2561 เป็นประจาํทุกปี 

จงัหวดัฉะเชิงเทราใหพื้นที  72 เมตร ให้หอการคา้และสภาอุตสาหกรรมมาจดัสรรให้กบัสมาชิก บริหารจดัการเรืองค่าใชจ่้าย 

ค่าเต็นท ์ค่ากระแสไฟฟ้า ที ปีนีทางหอการคา้และสภาอุตสาหกรรมไดป้รึกษากนัเรืองขึนค่าพืนที เพราะมีค่าใชจ่้ายเพิมขึน 

รายละเอียดจะแจง้ใหผู้อ้อกบูธทราบต่อไป  

 มตทิีประชุม รับทราบ 
 

วาระท ี 5  เรืองข้อเสนอ ประเด็นปัญหาต่างๆ เข้าสู่ กรอ.จ.ฉช 
  

 ไม่มเีรืองเสนอ 

วาระที  6  เรืองโครงการระเบียงเศรษฐกจิพเิศษภาคตะวนัออก ( EEC)   

 ไม่มเีรืองเสนอ 
  

วาระที  7  เรืองยุทธศาสตร์จงัหวดั/หอการค้าจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

 ไม่มเีรืองเสนอ 
  

วาระที  8  เรืองนําเสนอของกลุ่มผู้ประกอบรุ่นใหม่ YEC หอการค้าจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

 ไม่มเีรืองเสนอ 
  

วาระที   9     เรืองอนื  ๆ  

 นายชาลี  เจริญสุข (กรรมการกิตติมศกัดิ) กล่าวว่า อยากเสนอใหท้างหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา เสนอชือ

นายวฒันา  รัตนวงศ ์ประธานหอการคา้ฯ  เพือสมคัรรับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภา  ในนามองค์กรหอการคา้จงัหวดั

ฉะเชิงเทรา   อยากประชาสมัพนัธ ์ถา้ใครจะสมคัรอิสระก็สมคัรได ้แต่ถา้สมคัรในนามองค์กรจะมีจาํนวนไม่เยอะ 

แต่ตอ้งส่งประวติัองคก์รไปให ้คณะกรรมการเลือกตงัประจงัหวดัฉะเชิงเทรา ตรวจสอบก่อน 

 นายกําพล  เลิศเกียรติดาํรงค์ (รองประธาน) กล่าวว่า ขอเรียนเชิญกรรมการหอการค้า ฯ ร่วมงาน

พระราชทานเพลิงศพ เป็นกรณีพิเศษ นางกิมลุย้ แซ่ตนั (ไทยดาํรงค ์) มารดา ในวนัเสาร์ที 18 พฤศจิกายน 2561 เวลา 

16.00 น. พิธีพระราชทานเพลิงศพ ณ เมรุลอยวดัสมานรัตนาราม อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา  



 นายเฉลิง  จูจาํรัส (กรรมการ) กล่าวว่า ขอเรียนเชิญกรรมการหอการค้าฯ ร่วมงานอุปสมบท นายณัฐนัย  จูจาํรัส 

บุตรชาย  วนัเสาร์ที 8  ธันวาคม 2561  เวลา 13.00 น.พระเทศสอนนาค (โดยพระครูปลดั ราชนั)  เวลา 17.30 น. รับประทาน

อาหาร (โต๊ะจีน)  ณ บา้นเลขที 23/1 ม.7 ต.ท่าไข่ อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา   วนัอาทิตยที์ 9 ธนัวาคม  2561 เวลา 07.00 น. แห่นาคไปอุ

สมบท ณ พทัธสีมาวดัถวิลศิลามงคล   เวลา 10.30 น. ถวายภตัราหารเพลแด่พระสงฆ ์เป็นการฉลองพระบวชใหม่ 

 นายณรงค์ศกัดิ แกว้เมืองเพชร (ปฏิคม) กล่าวว่า จงัหวดัฉะเชิงเทรา มีศกัยภาพ ในการพฒันาเมือง อย่างมาก    แต่

จงัหวดัฉะเชิงเทรา มีปัญหาเรืองกฎหมายผงัเมือง และสิงทีขดัขวางคือ นกัต่อตา้น นักอนุรักษ์ สิงแวดลอ้ม การประชุมผงัเมือง 

แต่ละครังแต่ละเวที  คนทีออกมาต่อต้านหรือเรียกร้อง ไม่ใช่คนในพืนทีเลยเป็นคนทีมาจากองค์กรอิสระต่างๆ ทีเสีย

ผลประโยชน์ คนพวกนีไม่รับฟังความคิดเห็นของคนอืน พูดแต่เรืองทีตัวเองไดป้ระโยชน์อย่างเดียว คนทีไปประชุมแทน

องค์กร ตอ้งพูดถึงส่วนรวมเป็นหลกั รักษาผลประโยชน์และสร้างผลประโยชน์ให้กบัท้องถิน ชาวนาทาํนาไดปี้ละครัง ทาํ

อยา่งอืนก็ไม่ไดติ้ดขอ้กฎหมาย  ถา้บริษทั หรือโรงงานจะมาตงั ในพืนที ก็ถือว่าเป็นสิงทีดี คนในพืนทีมีการจา้งงาน  รัฐบาลมี

รายไดจ้ากการเก็บภาษี พืนทีก็มีความเจริญ เดียวนีพวกโรงงานอุตสาหกรรมก็มีการพฒันา เรืองระบบต่าง  ๆไม่ให้มีผลกระทบ

กบัสิงแวดลอ้ม แต่ทุกวนันีการพฒันาของประเทศเราลา้ชา้มาก เพราะประเทศเรายึดหลกัการทาํเกษตรกรรม ช่วงหลงัราคา

สินคา้เกษตรกรรมก็ไม่ดี ผลิตออกมาก็มากเกิน ความตอ้งการของตลาด ตอ้งมาแกปั้ญหากนัอีกมากมาย 

 นายชมพ ู กลินภู่  (สมาชิก) กล่าว ถึงโครงการ ฉะเชิงเทรา บลเูท็คซิตีสาํหรับโครงการของบริษทัทีกาํลงัจะดาํเนินอยู่

ในพืนทีแห่งนี ทางบริษทัมีนโยบายทีจะดาํเนินโครงการในรูปแบบของอุตสาหกรรมสีเขียว ทีใชเ้ทคโนโลยีชนัสูงเพือไม่ให้

เกิดผลกระทบต่อสิงแวดลอ้มและชุมชนรอบข้าง โดยผูป้ระกอบการโรงงานทีจะเข้ามาก่อตังในพืนทีนันจะต้องเป็น

อุตสาหกรรมสะอาดไม่มีมลพิษเท่านันทางโครงการจึงจะให้เขา้มาดาํเนินการก่อตงัในพืนทีไดน้อกจากนีการก่อสร้างตัว

อาคารโรงงานจะตอ้งก่อสร้างเป็นอาคารในรูปแบบใหม่ทีดูสวยงาม เป็นซิลิคอนวลัเลย ์เพือให้สอดคลอ้งกบันโยบายสมาร์ท

ซิตี ของ จ.ฉะเชิงเทรา บนเนือทีโครงการจาํนวน 2,116 ไร่ จากริมฝังลาํนาํบางปะกงจรดถนนมอเตอร์เวย ์สาย 7 กรุงเทพฯ-

พทัยา โดยทีทางโครงการจะใหค้วามสาํคญัต่อคนในชุมชนเป็นลาํดบัแรกดว้ยการให้โอกาสต่อลูกหลานของคนในพืนทีไดมี้

สิทธิถกูเลือกเขา้มาทาํงานก่อนทีจะรับคนนอกพืนทีเขา้มาทาํงานหากมีคุณสมบติัตรงตามทีกาํหนดเขา้มาสมคัร และจะทาํให้

เกิดการจา้งงานในพืนทีไม่ตาํกว่า 2 หมืนอตัรา และจะช่วยยกระดบัดา้นการศึกษาของชุมชนและจงัหวดัในดา้นเทคโนโลยี

สมยัใหม่ จากการมีศูนยว์ิจยัและพฒันาเป็นแหล่งเรียนรู้ศึกษาตลอดจนความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาในจงัหวดัเพือ

พฒันาหลกัสูตรให้สอดคลอ้งกับอุตสาหกรรมเป้าหมาย ทาํให้พืนทีมีรายได้มากขึนทังดา้นภาษีและคนในชุมชน โดยที

อุตสาหกรรมทีจะเขา้มาก่อตงัในพืนทีนัน จะเป็นอุตสาหกรรมสมยัใหม่เพือรองรับอุตสาหกรรมทีไดรั้บการสนับสนุนจาก 

EEC ตามแผนยทุธศาสตร์ไทยแลนด ์4.0 เช่น อุตสาหกรรมยานยนต์แห่งอนาคต (รถยนต์ไฟฟ้า) อุปกรณ์จดัเก็บพลงังานไฟฟ้า

มีความจุสูง ทีไม่ใช่แบตเตอรีแบบตะกั วกรดทั วไปอย่างไรก็ตามทางบริษัทยงัไม่ได้เริมลงมือดําเนินการก่อตังนิคม

อุตสาหกรรมแต่อยา่งใด เนืองจากโครงการยงัอยูร่ะหว่างการศึกษาความเป็นไปได ้และการทาํอีไอเอ จนกว่าจะไดรั้บความเห็น

ชอบจาก สผ.และสีผงัของทีดินเปลียนจากสีเขียวเป็นสีม่วงแลว้ จึงจะเริมก่อสร้างได ้ซึงคาดว่าจะทาํอีไอเอแลว้เสร็จประมาณ

ในช่วงไตรมาตร 2 ของปีหน้า (2562) ส่วนการปรับถมพืนทีภายในโครงการในขณะนีนัน เป็นเพียงการเตรียมพืนทีสาํหรับ

สร้างเป็นลานจอดรถ และทาํเป็นโกดงัเก็บสินคา้ ซึงไม่ตอ้งผา่นกระบวนการทาํ อีไอเอ จาํนวน 250 ไร่ทีไดรั้บการอนุญาตจาก

ทางหน่วยงานภาครัฐทีเกียวขอ้งแลว้เท่านนั  



มตทิีประชุม รับทราบ 
 

ปิดประชุม เวลา 19.30 น. 
 

 

( นายจอมพงษ ์ ชูทบัทิม ) 

เลขาธิการหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา /ตรวจรายงานการประชุม 
 

นายพรชยั ธรรมจรูญ ผูจ้ดัการหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา / บนัทึกรายงานการประชุม 

นางนาํฝน ชะเอมทอง เจา้หนา้ทีหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา / พิมพร์ายงานการประชุม 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายงานการประชุมคณะกรรมการหอการค้าจงัหวดัฉะเชิงเทรา  ครังท ี10/2561 

วนัพฤหัสบดทีี  15พฤศจกิายน  2561 



ณ มูลนิธิหอธรรมพระบารมี ต.บางกรูด อ.บ้านโพธิ จ. ฉะเชิงเทรา   
 

ผู้เข้าประชุม 

 1.นายวรพจน์ แววสิงห์งาม รองผูว้่าราชการจงัหวดัฉะเชิงเทรา   ทีปรึกษากิตติมศกัดิ 

 2.นางทศันีย ์ เต่ารัง  สรรพากรพืนทีจงัหวดัฉะเชิงเทรา   ทีปรึกษากิตติมศกัดิ 

 3.นายจิรโชติ ปัญญาประดิษฐ  ทางหลวงชนบทฉะเชิงเทรา   ทีปรึกษากิตติมศกัดิ 

 4.น.ส.บุณยานุช วรรณยงิ ผอ.การท่องเทียวแห่งประเทศไทย สนง.ฉช ทีปรึกษากิตติมศกัดิ 

 5.นายทศพร ธนะโสภณ ผูจ้ดัการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจงัหวดัฉะเชิงเทรา ทีปรึกษากิตติมศกัดิ 

 6.นายประยธู แกว้ปลอด รักษาแทนเกษตรจงัหวดัฉะเชิงเทรา  ทีปรึกษากิตติมศกัดิ 

 7.พ.ท.บุญยงิ  เพ่งจินดา   (แทน) รอง ผอ.กอ.รมน.จว.ฉช    ทีปรึกษากิตติมศกัดิ 

 8.พ.อ.กริช บุญเกิด      (แทน) ผูบ้ญัชาการกองพลทหารราบที 11  ทีปรึกษากิตติมศกัดิ 

 9.นายสมบติั ช่างทอง      (แทน) นายแพทยส์าธารณสุขจงัหวดัฉะเชิงเทรา  ทีปรึกษากิตติมศกัดิ 

 10.นายทาวร เทพสุวรรณ (แทน) พฒันาการจงัหวดัฉะเชิงเทรา   ทีปรึกษากิตติมศกัดิ 

 11.นายปิวฒัน์ มีหงส์ไพศาล (แทน) หวัหนา้สาํนกังานป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั ทีปรึกษากิตติมศกัดิ 

 12.นายภทัรวีร์ สูญทุกข ์      (แทน) ทอ้งถินจงัหวดัฉะเชิงเทรา   ทีปรึกษากิตติมศกัดิ 

 13.นางเศรษฐรัตน์ ตนังาม     (แทน) ประธานสภาอุตสาหกรรมจงัหวดัฉะเชิงเทรา ทีปรึกษากิตติมศกัดิ 

 14.นายวฒันา รัตนวงศ ์       ประธาน 

 15.นายสมนึก ทกัษิณา        ประธานกิตติมศกัดิ 

 16.นายชาลี  เจริญสุข        กรรมการกิตติมศกัดิ 

 17.นายอุทยั ศรีสาลีกุลรัตน ์       กรรมการกิตติมศกัดิ 

 18.ดร.บุญทอง เตียรประเสริฐ       ประธานทีปรึกษา 

 19.นางบุญมี ศรีสุข        รองประธาน 

 20.นายมนสั ตนังาม        รองประธาน  

 21.นายวสนัต ์ ศิรินภารัตน์       รองประธาน 

 22.นายอาทร ช่วยเจริญ       รองประธาน 

 23.นายไชยา สิทธิเจริญพร       รองประธาน 

 24.นายจิตรกร เผด็จศึก        รองประธาน 

 25.นายกาํพล เลิศเกียรติดาํรงค ์   รองประธาน 

 26.นายอาทร ผดุงเจริญ       รองประธาน 

 27.นายประโยชน์ โสรัจจกิจ       รองประธาน 

 28.นางอาภรณ์ วชัระ        รองประธาน 

 29.นายจอมพงษ ์ชูทบัทิม        เลขาธิการ 



 30.นายเปรมสิทธิ  ศิริสิทธิวฒันา       เหรัญญิก 

 31.นายณรงคศ์กัดิ แกว้เมืองเพชร       ปฏิคม 

 32.นายไพฑูรย ์ ตระการศกัดิกุล       กรรมการ 

 33.นายประสิทธิ ลาภพิทกัษม์งคล       กรรมการ 

 34.นายวสนัต ์ วโรกร        กรรมการ 

 35.นายพงษศ์กัดิ เสริมศกัดิศศิธร       กรรมการ 

 36.นายธานินทร์ เสริมศกัดิศศิธร       กรรมการ 

  

ผู้เข้าร่วมประชุม 

 1.นายธีรเทพ   สุวรรณบุบผา    ผูอ้าํนวยการธนาคารออมสินเขตฉะเชิงเทรา 

 2.นายอวยชยั สิงห์คง     รองผูอ้าํนวยการฝ่ายบริหารลกูคา้ธุรกิจภาครัฐ 

 3.นายธวชั ทองคาํ     ผจก .ศูนย์สิน เ ชือธุร กิจลูกค้า  SME จ .

ฉะเชิงเทรา 

 4.นางอุสุมา   จึงสว่าง     นกัวิชาการภาษีชาํนาญการพิเศษ 

 5.น.ส.สุลยั   ศรีพนัธุโ์ทร์    รองผูอ้าํนวยการ ททท.สนง.ฉะเชิงเทรา 

 6.นายพิทกัษ ์ อนนัตรกิตติ     การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจงัหวดัฉะเชิงเทรา 
   

วาระที 1 เรืองแจ้งเพอืทราบ 
 

- กจิกรรมร่วมกบัหอการค้าอนืๆ 

หอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา ร่วมออกบูธงานนมสัการ พระพุทธโสธร และงานประจาํปีจงัหวดัฉะเชิงเทรา  

ปี 2561 ระหว่างวนัที 19-28 พฤศจิกายน 2561  บริเวณสนามหนา้ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

 หอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา ร่วมเป็นเจา้ภาพสวดอภิธรรมศพคุณพ่อเหลียม จูจาํรัส บิดานายเฉลิง  จูจาํรัส 

กรรมการหอการค้าจังหวดัฉะเชิงเทรา ในวนัที 21 พฤศจิกายน 2561  ณ วดับางนาํเปรียว อ.บางนําเปรียว จ.

ฉะเชิงเทรา  

หอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา โดยนายวฒันา รัตนวงศ ์ประธานและคณะกรรมการหอการคา้ฯ ร่วมงานเฉลิม 

ฉลองครบรอบ 85 ปี หอการคา้ไทย และการสมัมนาหอการคา้ทวัประเทศ ครังที 36 ขึน ภายใตแ้นวคิด 85 ปี แห่ง

ความทุ่มเท่ให้ไทยเท่ ไทยเท่าเทียม ไทยยงัยืน  ในวนัที 30 พฤศจิกายน 2561 การประชุมหอการคา้ภาค 5  เวลา 

08.00-16.00 น ณ โรงแรมดุสิตธานี  งานเฉลิมฉลอง 85 ปี เวลา  17-21.00 น. ณ เมืองสุขสยาม ชนั G ไอคอนสยาม 

ถนนเจริญนคร  ระหว่างวนัที 1 – 2 ธนัวาคม 2561 การสัมมนาหอการคา้ทวัประเทศครังที 36  ณ ศูนยนิ์ทรรศการ



และการประชุมไบเทค ( BITEC) กรุงเทพฯ(หอการค้าจงัหวดัฉะเชิงเทรา ได้รับรางวลัหอการค้ายอดเยียม ประจําปี 

2561 และนายสุวทิย์ คาํดี อดีตผู้ว่าราชการจงัหวดัฉะเชิงเทรา ได้รับรางวลัผู้ว่าสําเภาทอง ประจาํปี 2561) 

 หอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา เป็นเจา้ภาพสวดอภิธรรมศพ คุณแม่วิสูตร ช่วยณรงค์ มารดาคุณอาทร ช่วย

ณรงค ์รองประธาน ในวนัที 3 ธนัวาคม 2561 เวลา 20.00 น.ณ วดับางพระ ต.บางพระ อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 

หอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา เป็นเจา้ภาพสวดอภิธรรมศพผูใ้หญ่สมชาย  จนัทร์เจริญสุข บิดานายวรภพ 

จนัทร์เจริญสุข สมาชิกหอการคา้ฯ ในวนัที 14 ธนัวาคม 2561 เวลา 20.00 น. วดักระทุ่ม (ท่าถวั) ต.สนามจนัทร์ อ.

บา้นโพธิ      จ.ฉะเชิงเทรา  

 15  ธนัวาคม 2561 เวลา 13.00-16.30 น. นายวฒันา รัตนวงศ ์ประธาน นายจอมพงษ ์ชูทบัทิม เลขาธิการ 

นายกิตติศกัดิ  กิจชีววิทยา สมาชิก ร่วมประชุมคณะกรรมการหอการคา้กลุ่มเบญจบูรพาสุวรรณภูมิ ครังที 4/ 2561 ณ 

หอ้งประชุมโรงแรม แกรนด ์ไดมอนด ์จ.บนัเตียเมียนเจย ประเทศกมัพชูา  

 

- กจิกรรมร่วมกบัภาครัฐ 

16 พฤศจิกายน 2561 เวลา 13.30 น. นายวฒันา รัตนวงศ ์ประธาน ประชุมแนวทางการพฒันา มหาวิทยาลยั

ราช 

ภฏัราชนครินทร์ เป็นหน่วยตรวจรับรองมาตรฐาน ความปลอดภยัสินคา้เกษตรและอาหาร ( Certification Body) ณ 

หอ้งประชุม เจา้เสวย ชนั 4 อาคารราชนครินทร์ มหาวิทยาลยัราชภฎัราชนครินทร์  

 20พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.00-12.00 น.นายณรงคศ์กัดิ แกว้เมืองเพชร ปฏิคม ร่วมประชุมเชิงปฏิบติัการ 

ครังที 1 การวางผงัภาคตะวนัออก ณ หอ้งแกรนดบ์อลรูม โรงแรมนิวแทรเวิลลอดจ์ อ.เมือง จ.จนัทบุรี 

 20พฤศจิกายน 2561 เวลา 13.30 น.นายวฒันา รัตนวงศ ์ร่วมประชุมคณะกรรมการกาํหนดราคาทรัพย์

จงัหวดัฉะเชิงเทรา ณ สาํนกังานบงัคบัคดีจงัหวดัฉะเชิงเทรา  

21 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.00-12.00 น.นายจอมพงษ์ ชูทับทิม ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการวิเคราะห์

สถานการณ์ดา้นทีอยูอ่าศยัจงัหวดัฉะเชิงเทรา ณ หอ้งประชุมสุนทรพิพิธ น 3 ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา  

 22 พฤศจิกายน 2561 เวลา 13.30 น.นายมนัส ตนังาม รองประธาน ร่วมประชุมเพือเตรียมความพร้อมใน

การจดักิจกรรม Bike อุ่นไอรัก ณ หอ้งประชุมมรุพงษศิ์ริพฒัน์ ชนั 4 ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา  

 23  พฤศจิกายน 2561 เวลา 10.00 น.นายจอมพงษ์ ชูทบัทิม เลขาธิการ ร่วมประชุมติดตามการดาํเนินงาน

ตามนโยบายรัฐบาล และแลกเปลียนความคิดเห็นในประเด็นทีเกียวขอ้ง ณ ห้องมรุพงษ์ศิริพฒัน์ ชนั 4 ศาลากลาง

จงัหวดัฉะเชิงเทรา 



 23 พฤศจิกายน 2561 เวลา 13.30 น.นายวฒันา รัตนวงศ ์ประธาน ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการฯ ติดตาม

กาํกบัดูแลการบริหารจดัการขา้วระดบัจงัหวดั  ครังที 1/2562 ณ หอ้งประชุมสาํนกังานเกษตรจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

 23 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.00-12.00 น.นายจิตรกร เผด็จศึก รองประธาน นายจอมพงษ์ ชูทบัทิม ร่วม

กิจกรรมหมอชวนวิงจงัหวดัฉะเชิงเทรา ณ โรงพยาบาลพุทธโสธร อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 

27 พฤศจิกายน 2561เวลา 08.30-15.30 น. นายชาลี เจริญสุข กรรมการกิตติมศกัดิ ร่วมประชุมเชิงปฏิบติัการ 

จดัทาํแผนยุทธศาสตร์การพฒันาอุตสาหกรรมจงัหวดัฉะเชิงเทรา ปี พ.ศ.2562-2564 สาํหรับปี งบประมาณ พ.ศ.

2563 ณ โรงแรมแกรนดร์อยลั พลาซ่า อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 

 27 พฤศจิกายน 2561เวลา 10.00 น. นายณรงค์ศกัดิ แกว้เมืองเพชร ปฏิคม ร่วมประชุมคณะกรรมการและ

อนุกรรมการศนูยค์วามปลอดภยัทางถนนจงัหวดัฉะเชิงเทรา และภาคีเครือข่ายทีเกียวขอ้ง ครังที 1/2561 ณ ศาลา

ประชาคมเฉลิมพระเกียรติ อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา  

 28 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.30 น.นายวฒันา รัตนวงศ ์และคณะกรรมการหอการคา้ฯ ร่วมสนับสนุนเงิน 

10,000 บาท วนัรวมนาํใจ สู่กาชาด ประจาํปีงบประมาณ 2562 ณ สาํนกังานเหล่ากาชาดจงัหวดัฉะเชิงเทรา  

28 พฤศจิกายน 2561 เวลา 13.30 น.นายณรงค์ศกัดิ แกว้เมืองเพชร ปฏิคม ร่วมประชุมคณะทาํงานการ

ขบัเคลือนนโยบายและแผนการพฒันาทีอยูอ่าศยั ระดบัจงัหวดัครังที 2/2561 ณ ห้องประชุมสุนทรพิพิธ น 3 ศาลา

กลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

28-30 พฤศจิกายน 2561 เวลา 13.30 น.นางวรนิตกตญาณ รองประธาน ร่วมประชุมเชิงปฏิบติัการเพือระดม

ความคิดเห็นต่อ (ร่าง) แผนพฒันาการท่องเทียว ตามทิศทางการพฒันาภาค และรับฟังความคิดเห็นเพือกาํหนดเป็น

เขตพฒันาการท่องเทียว เพิมเติม ในพืนทีภาคตะวนัออก โรงแรมนานาชาติบางแสน อ.เมือง จ.ชลบุรี  

29 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.00 น.นายมนัส ตั นงาม รองประธาน ร่วมประชุมคณะกรรมการพฒันา

เทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา ณ หอ้งประชุม สภา ชนั 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ สาํนกังานเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา  

29  พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.30 น.นายวฒันา รัตนวงศ ์ประธาน  ร่วมประชุมหัวหน้าสวนราชการครังที 

11/2561 ประจาํเดือนพฤศจิกายน 2561 ณ หอ้งประชุมมรุพงษศิ์ริพฒัน์ ชนั 4 ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา  

29  พฤศจิกายน 2561 เวลา 13.00 น.นายสมพงษ์  นําศรีเจริญสุข ทีปรึกษาหอการค้าฯ ร่วมประชุม

คณะกรรมการรักษาความมนัคงและความสงบเรียบร้อยจงัหวดัฉะเชิงเทรา ณ ห้องประชุมมรุพงษ์ศิริพฒัน์ ชนั 4 

ศาลาเดกลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา  

29 พฤศจิกายน 2561 เวลา 13.00-17.00 น.นายวฒันา รัตนวงศ์ และคณะกรรมการหอการคา้ฯ ร่วมงาน

เปิดตวั สมาคมอสงัหาริมทรัพยฉ์ะเชิงเทรา ณ หอ้งเทพราชแกรดบ์อลรูม โรงแรม ซนัธารา เวลเนส รีสอร์ท ต คลอง

นา อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 



29 พฤศจิกายน 2561เวลา 13.30 น.นายสมพงษ ์ นาํศรีเจริญสุข ทีปรึกษาหอการคา้ฯ ร่วมประชุมติดตามผล

การดาํเนินงานคณะกรรมการ/คณะทาํงาน/เครือข่าย/ชมรมในสถานประกอบการ/ชุมชน/ สถานทีเกียวขอ้งตาม

โครงการ TO BE NUMBER ONE จงัหวดัฉะเชิงเทรา  

29  พฤศจิกายน 2561 เวลา 14.00 น.นายสมพงษ์  นําศรีเจริญสุข ทีปรึกษาหอการค้าฯ ร่วมประชุม

คณะกรรมการศนูยอ์าํนวยการป้องกนัและปราบปราม ยาเสพติดจงัหวดัฉะเชิงเทรา ครังที 11/2561  ณ ห้องประชุม

มรุ 

พงษศิ์ริพฒัน์ ชนั 4 ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา  

 4 ธนัวาคม 2561 เวลา 14.00 น. นายพรชยั ธรรมจรูญ ผูจ้ดัการ ร่วมประชุมคณะกรรมการส่งเสริมและ

พฒันาคุณชีวิตคนพิการประจาํจงัหวดั ครังที 1/2561  ณ หอ้งประชุมสุนทรพิพิธ น 3 ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

 7 ธนัวาคม 2561 เวลา 14.00 น. นายวฒันา รัตนวงศ ์ประธานและคณะกรรมการหอการคา้ฯ ร่วมจดังานวนั

ต่อตา้นคอร์รัปชนัสากล (ประเทศไทย) จงัหวดัฉะเชิงเทรา ZeroToleranceภายใตแ้นวคิด คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต 

ณ  

โรงแรมแกรนดร์อยลั พลาซ่า อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 

 12 ธนัวาคม 2561 เวลา 08.30-14.00 น.นางขนัคาํ  ศรีวรรณ ร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นร่างแผนพฒันา

กลุ่มจงัหวดัภาคตะวนัออก 1 (ฉบบัทบทวน) พ.ศ.2562-2565 ณ ศาลาเฉลิมพระเกียรติ ต บางปลาสร้อย อ.เมือง จ.

ชลบุรี   

12 ธนัวาคม 2561 เวลา 10.00 น. นายวฒันา รัตนวงศ ์ประธานร่วมประชุมคณะทาํงานบูรณาการโครงการ

ในพืนทีเศรษฐกิจภาคตะวนัออกจงัหวดัฉะเชิงเทรา ณ หอ้งประชุมสุนทรพิพิธ น 3 ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

 14  ธนัวาคม 2561 เวลา 08.30-12.30 น. นายชาลี เจริญสุข กรรมการกิตติมศกัดิ ร่วมประชุมโครงการให้

ความรู้ดา้นกองทุนเงินทดแทนกบันายจา้ง ลกูจา้ง และเจา้หนา้ทีสวนราชการ ณ โรงแรมซนัไรซ ์ลากนู โอเทล

แอนดก์อลฟ์ อ.บางคลา้ จ.ฉะเชิงเทรา  

 14  ธนัวาคม 2561 เวลา 09.30 น. นายณรงคศ์กัดิ  แกว้เมืองเพชร ปฏิคม ร่วมประชุมคณะทีปรึกษาผงัเมือง

รวมชุมชนบา้นโพธิ จงัหวดัฉะเชิงเทรา ครังที 4/2561 เพือพิจารณาให้ความเห็นเกียวกบัร่างผงัเมืองรวม ณ ห้อง

ประชุมมรุพงษศิ์ริพฒัน์ ชนั 4 ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

 14  ธนัวาคม 2561 เวลา 13.30 น. นายชาลี เจริญสุข กรรมการกิตติมศกัดิ ร่วมประชุมคณะกรรมการ

บริหารงานจงัหวดัแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) จงัหวดัฉะเชิงเทรา ครังที 6/2561 ณ  ห้องประชุมมรุพงษ์ศิริพฒัน์ ชนั 4 

ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา 



 17-19 ธนัวาคม 2561 เวลา 09.30 น.นางอาภรณ์ วชัระ นางวรนิตกตญาณ รองประธาน ร่วมการประชุมเชิง

สมัมนาทางวิชาการ ศนูยอ์าเซียน ฯ ครังที 1/2561 ณ อิงธาร รีสอร์ท อ.เมือง จ.นครนายก  

 18  ธนัวาคม 2561 เวลา 09.00-10.30 น. นายมนัส ตนังาม รองประธาน ร่วมเป็นวิทยากร บรรยายหัวขอ้ 

บทบาทและภารกิจของหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา  ในการเตรียมการเพือรับความพร้อม EEC ในการฝึกอบรม

หลกัสูตร บทบาทศุลกากร เพือรองรับโครงการพฒันาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวนัออก (EEC ) ณ ห้องประชุม 

บริษทั อีซูซุมอเตอร์ (ประเทศไทย) จาํกดั อ.แปลงยาว จ.ฉะเชิงเทรา  
 

- กจิกรรมอนืๆ 

หอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา ร่วมงานคืนสู่เหยา้ 126 ปี ร้อยหวัใจเพือบา้นเบญจมฯ ในวนัที 1 ธนัวาคม  

2561 เวลา 17.30 น ณ สนามฟุตบอลโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ (หอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา สนับสนุนโต๊ะ1 

โต๊ะ จาํนวนเงิน 3,500 บาท) 

 2 ธนัวาคม 2561 เวลา 15.00-17.00 น. นายวสนัต์ ศิรินภารัตน์ รองประธาน ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงาน 

Robinson Motor Show 2018 ณ หา้งโรบินสนั ไลฟ์สไตลฉ์ะเชิงเทรา อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 

 หอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา ร่วมสนับสนุน การแข่งขนัโบวลิ์งการกุศล ในวนัที   8 ธนัวาคม 2561 ณ 

P.S.BowlingPattayaพทัยากลาง จ.ชลบุรี (หอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา สนบัสนุน1 ทีม จาํนวนเงิน 3,000 บาท ) 

 12  ธนัวาคม 2561 เวลา 17.30 น. คณะกรรมการหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา ร่วมงานวนัธรรมศาสตร์

ฉะเชิงเทรา 2561 ณ ภตัตาคาร บลมู@ ฉะเชิงเทรา อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา  

 14  ธนัวาคม 2561 เวลา 17.30 น. นายจอมพงษ์  ชูทบัทิม เลขาธิการ ร่วมงานผา้ป่าการศึกษา เบญจมฯ 

สามคัคี หา้ประสานครบรอบ 126 ปีเบญจมฯ สามคัคีประสานครบรอบ 126 ปี เบญจมราชรังสฤษฎิ ณ ห้องประชุม 

ชนั 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี อ.เมือง ฉะเชิงเทรา 

 มตทิีประชุม  รับทราบ 
 

วาระที 2 เรืองรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการหอการค้าจงัหวดัฉะเชิงเทรา ครังที 9/2561 

 มตทิีประชุม รับรอง 

วาระที 3 เรืองสืบเนืองจากการประชุมครังทีแล้ว 

3.1  การพฒันาพนืทีหน้าวดัหลวงพ่อโสธร เพอืสาธารณประโยชน์ 

นายจิตรกร เผด็จศึก (รองประธาน) กล่าวว่า ขณะนี เรืองปลูกตน้ไมป้ลูกหญา้ เสร็จเรียบร้อยไป 70 %  แลว้ เหลือแต่

ประติมากรรม ศาลาแปดเหลียมรายชือผูบ้ริจาค และประวติัความเป็นมาทีมาทีไป ของการ การพฒันาพืนทีหนา้วดัหลวงพ่อโสธร เพือ



สาธารณประโยชนถ์า้เราทาํทุกอยา่งเสร็จเรียบร้อย แลว้  อยากขอความอนุเคราะห์ใหท้างจงัหวดัฉะเชิงเทรา มอบหมายหน่วยงานทีตอ้ง

รับผดิชอบ ในการดูแลสวนต่างๆ ของสวน  

มตทิีประชุม รับทราบ 

 

3.2 การจดักจิกรรมกอล์ฟเชือมความสัมพนัธ์ครังที 2 (25 ตุลาคม 2561) 

นายวฒันา รัตนวงศ์  (ประธาน) กล่าวว่า การจดักิจกรรมกอลฟ์เชือมความสัมพนัธ์ครังที 2 ในวนัที 25 

ตุลาคม 2561 ณ สนามกอลฟ์บางปะกงริเวอร์ไซด ์ ต.บา้นโพธิ อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา ไดจ้ดักิจกรรมเรียบร้อยไปแลว้ 

ทีม 25,000 บาทได ้21 ทีม ทีม VIP 50,000 บาท ได ้2 ทีม ตอ้งขอขอบคุณคณะกรรมการทุกท่านทีให้ความร่วมมือ

ช่วยสนบัสนุนกิจกรรมของหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา  

มตทิีประชุม รับทราบ 

3.3 การจดังานหอการค้าแฟร์ ครังที 10 อร่อยได้...ไร้แอลกอฮอล์ (31 ตุลาคม – 4 พฤศจกิายน 2561)   

นางบุญม ี ศรีสุข (รองประธาน) กล่าวว่า สรุปการจดังานหอการคา้แฟร์ ครังที 10 อร่อยได.้..ไร้แอลกอฮอล ์

ระหว่างวนัที 31 ตุลาคม – 4 พฤศจิกายน 2561 ณ มหาวิทยาลยัราชภัฎราชนครินทร์ อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา  มี

จาํนวนบูธทงัหมด 185บูธ แบ่งเป็น บูธอาหารปรุง 46บูธบูธ ตน้ไม ้26บูธบูธอาหารทวัไป 113บูธ  มีสินคา้ OTOP 

และของดีของฝาก จากจงัหวดัต่างๆ ร่วมออกบูธ อาหารรสชาติถูกปาก อร่อยถูกใจ อร่อยไดไ้ร้แอลกอฮอล ์และ

ปลอดภาชนะทีเป็นโฟม มีการสาธิตเมนูอาหารเพือสุขภาพทุกคืน และมีวงดนตรีให้ผูเ้ขา้ร่วมชมงาน ไดฟั้งเพลง

และชมการแสดงทุกคืน และไดรั้บเกียรติจาก ผูว้่าราชการจงัหวดัฉะเชิงเทรา ไดม้าเป็นประธานในพิธีเปิด และ

ไดม้าสาธิตเมนู ปลากะพงทอดนาํปลา ใหป้ระชาชนไดรั้บประทาน และขอบคุณคุณจิตรกร เผด็จศึก รองประธาน

หอการคา้ ทีใหก้ารสนบัสนุนเมนูอาหารเพือสุขภาพไข่เจียวเบญจรงค ์และมาทาํการทอดไข่เจียวดว้ยตวัเอง อยากจะ

ฝากท่านรองผูว้่าราชการจงัหวดัฉะเชิงเทรา เรืองพืนทีการจดังานในจงัหวดัฉะเชิงเทรา ไม่มีพืนทีทีเหมาะสมในการ

จดังาน พืนทีทีเหมาะสมทีสุดคือหนา้ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา แต่ก็ใชไ้ม่ไดแ้ลว้ เคยไปจดังานหอการคา้แฟร์

งานขนมหวานแค่ 3 วนั ยอดขายดีมาก พ่อคา้แม่คา้ขายดีขายไดทุ้กร้าน การจดังานต่างๆ คนก็มาเทียวชมงาน ซือ

ของกินของฝากกนั  ถือเป็นการกระตุน้เศรษฐกิจในจงัหวดัฉะเชิงเทรา และยงัเป็นการส่งเสริมการท่องเทียวของ

จงัหวดั อยา่งไรก็ตามตอ้งขอขอบคุณทางมหาวิทยาลยัราชภฎัราชนครินทร์ ทีอนุเคราะห์เรืองพืนทีการจดังาน และ

ขอบคุณคณะกรรมการและสมาชิกหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทราทุกท่านทีให้การสนับสนุนการจดังานและความ

ร่วมมือ ร่วมใจกนั งานจึงประสบความสาํเร็จได ้

นายจิตรกร เผด็จศึก (รองประธาน) กล่าวว่า อยากเสนอท่านรองผูว้่าจงัหวดัฉะเชิงเทรา  จงัหวดัฉะเชิงเทรา

ไม่มีพืนทีจดังานต่างๆ หนา้ศาลากลางจงัหวดั ก็ไวใ้ชเ้ป็นพืนทีออกกาํลงักาย อยากเสนอว่า พืนทีสนามยิงปืนของ



ค่ายศรีโสธร ประมาณ 25 ไร่ ถา้ปรับพืนทีดีๆ จะเป็นพืนทีทีกวา้งขวางมาก เหมาะสมกบัการจดังาน ต่างๆ ของ

จงัหวดัฉะเชิงเทรา  พืนทีตรงนนัเป็นพืนทีราชพสัดุ แต่ใหท้หารเป็นผูรั้บผดิชอบดูแล ใน 1 ปี จงัหวดัฉะเชิงเทรา มี

การจดังาน มากมาย เช่น งานมะม่วง งานปะมง งานเกษตร งาน OTOP งานขนมหวาน งานหอการคา้แฟร์  เราน่าจะ

ขอพืนทีมาใชเ้ปเนสาธารณะประโยชน์บา้ง 

มตทิีประชุม รับทราบ 

วาระที  4  เรืองเพอืพจิารณา 

 4.1 การบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการส่งเสริมและสนับสนุนศักยภาพสมาชิกหอการค้าจังหวัด

ฉะเชิงเทราระหว่างธนาคารออมสิน กบั หอการค้าจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

นายธีรเทพ  สุวรรณบุบผา (ผอ.ธนาคารออมสินเขตฉะเชิงเทรา) กล่าวว่าอยากมานาํเสนอทางหอการคา้

จงัหวดัฉะชิงเทรา ร่วมบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการส่งเสริมและสนับสนุนศกัยภาพสมาชิกหอการค้า

จงัหวดัฉะเชิงเทราระหว่างธนาคารออมสิน กบั หอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา วตัถุประสงค์เพือดาํเนินกิจกรรมใน

การเสริมสร้างขีดความสามารถและการถ่ายทอดองค์ความรู้แก่ผูป้ระกอบการทีเป็นสมาชิกหอการค้าและ

ผูป้ระกอบการทีเป็นลูกคา้ของธนาคารเพือประชาสัมพนัธ์กิจกรรมทีเป็นประโยชน์ต่อการประกอบกิจการของ

ผูป้ระกอบการทีเป็นสมาชิกหอการค้าและผูป้ระกอบการทีเป็นลูกค้าของธนาคารเพือจัดหาสิทธิประโยชน์

สนบัสนุนการดาํเนินธุรกิจ แก่ผูป้ระกอบการทีเป็นสมาชิกหอการคา้และผูป้ระกอบการทีลูกคา้ของธนาคาร เรือง

กาํหนดการ  

 มตทิีประชุม รับหลักการ และให้ประสานนัดหมายการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ร่วมกัน

ต่อไป 

 

4.2งานสัมมนาหอการค้าทัวประเทศ ครังที 36 ( 1-2 ธันวาคม 2561)   

นายวฒันา รัตน์วงศ ์(ประธาน)กล่าวว่า อยากเชิญชวนคณะกรรมการหอการคา้จงัหวดัฉะชิงเทรา ให้ไป

ร่วมงานสมัมนาหอการคา้ทวัประเทศ ครังที 36 ระหว่างวนัที 1-2 ธนัวาคม 2561ณ ไบเทคบางนาไดมี้ประกาศผล

รางวลัจากหอการคา้ไทยอยางเป็นทางการออกมาแลว้ หอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา ไดรั้บรางวลัหอการคา้ยอดเยียม 

ประจาํปี 2561 และนายสุวิทย ์คาํดี อดีตผูว้่าราชการจงัหวดัฉะเชิงเทราไดรั้บรางวลัผูว้่าสาํเภาทองประจาํปี 2561 

โดยหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา เป็นผูส่้งผลงาน การไดรั้บรางวลัหอการคา้ยอดเยียม จะตอ้งมีผลงานตามมติที

หอการคา้ไทยกาํหนดมาให ้4 มิติ ตอ้งมีครบทุกมิติ หลกัเกณฑ์ ตอ้งไดค้ะแนน 90 คะแนนขึนไป ตอ้งขอขอบคุณ

คณะกรรมการและสมาชิกหอการคา้ทีใหก้ารสนบัสนุน และใหค้วามร่วมมือร่วมใจกนั ทาํใหไ้ดรั้บรางวลัหอการคา้

ยอดเยยีมทุกปี 



ในงานสัมมนาหอการค้าทั วประเทศ ครังที 36หอการค้าไทย ขอความร่วมมือให้หอการค้าจังหวัด

ฉะเชิงเทราช่วยออกบูธอาหาร ในงานเลียงตอนเยน็วนัที 1 ธนัวาคม 2561 เวลา 18.00 น. ณ ไบเทคบางนา ขอความ

ร่วมมือคุณประโยชน์ โสรัจจกิจ รองประธาน ออกบูธปลากะพง ลวกจิม รับประทานไดป้ระมาณ 500 คน และคุณ

จิตกร เผด็จศึก รองประธาน ออกบูธเมร่อน หอการค้าไทย สนับสนุนงบประมาณมาให้ 10,000 บาท ต้อง

ขอขอบคุณคุณประโยชน์ และคุณจิตรกร ทีไปร่วมออกบูธให ้ 

มตทิีประชุม รับทราบ 

 

 

4.3  การจดังานส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ ปี 2562 

นางบุญมี  ศรีสุข (รองประธาน) กล่าวว่าการจดัการจดังานส่งทา้ยปีเก่า ตอ้นรับปีใหม่ ปี 2562 อยากให้มี

การจดังานฉลองรางวลัผูว้่าสาํเภาทองกบัหอการคา้ยอดเยยีม ประจาํปี 2561 ไปดว้ยเลย จะมีการรณรงคใ์ห้หาสมคัร

เพิม โดยการใหก้รรมการและสมาชิกหอการคา้ ไปหาสมาชิกมาท่านละ 1-2 คน ค่าใชจ่้ายในการจดังาน ก็เก็บจาก

ค่าลงทะเบียนเขา้งานกรรมการคนละ 1,000 บาท ทีปรึกษากิตติมศกัดิ และสมาชิกใหม่ไม่ตอ้งเสียค่าลงทะเบียนเขา้

งาน แต่ตอ้งจ่ายค่าสมคัรสมาชิกแรกเขา้ 1,000 บาท ยกเวน้ค่าบาํรุงสมาชิก อยากให้กรรมการและสมาชิกช่วยกนั

ชกัชวน หาสมาชิกมาร่วมงานกนัเยอะๆ เพือจะไดป้ระชาสัมพนัธ์องค์กรหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา การทีเราได้

รางวลัหอการคา้ยอดเยยีมติดกนัเป็นเวลาหลายปี แสดงใหเ้ห็นว่าเรามีผลงานโดดเด่นมาตลอด มีการทาํงานร่วมกบั

ภาครัฐอยา่งต่อเนืองสนบัสนุนองคก์รต่างๆ ทงัภาคเอกชนและภาครัฐ ส่งผลให้ผูว้่าราชการจงัหวดัฉะเชิงเทรารับ

ผูว้่าสาํเภาทองติดกนัมาหลายปี อยากให้ท่านประธานแต่งตงัประธานจดังาน และกาํหนดวนัทีจดังานเลย จะได้

ทาํงานต่อได ้

นายวฒันา  รัตนวงศ ์(ประธาน) กล่าวว่าขอมติทีประชุม แต่งตงันางบุญมี  ศรีสุข รองประธานหอการคา้ฯ 

เป็นประธานจดังาน  

นางบุญมี  ศรีสุข (รองประธาน) กล่าวว่าขอขอบคุณท่านประธานและคณะกรรมการหอการคา้ทีไวว้างใจให้เกียรติ 

ดิฉันเป็นประธานจดังาน ขอกาํหนดวนัจดังานเป็นวนัที 18 ธนัวาคม 2561 สถานทีเป็นโรงแรมซนัธารราเวลเนส รีสอร์ท อ.

เมือง จ.ฉะเชิงเทรา กาํหนดการคงเหมือนเดิม ประชุมประมาณ 15.00-17.00 น. และเข้างานเลียงเวลา 17.30 น. เป็นต้นใหม่

รูปแบบงานคงตอ้งมีประชุมกลุ่มยอ่ยกนัอีกครังหนึงว่าปีนีจะจดัรูปแบบงานเป็นแบบไหนกนัดี  

 มตทิีประชุม เห็นชอบในการจดังาน โดยมอบหมายให้ คุณบุญม ี ศรีสุข เป็นประธานจดังาน 

4.4  การพจิารณาผู้สมคัรสมาชิกวุฒิสภาในนามองค์กรหอการค้าจงัหวดัฉะเชิงเทรา 2562 



นายชาลี เจริญสุข (กรรมการกิตมศกัดิ) กล่าวว่า  เรืองการพิจารณาผูส้มคัรสมาชิกวุฒิสภาในนามองค์กร

หอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา 2562อยากแจง้ใหที้ประชุมทราบว่าขณะนีองกรหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา ไดผ้่าน

การคดัเลือกจากคณะกรรมการเลือกตงัเรียบร้อยแลว้ อยากขอมติทีประชุมใหเ้สนอชือนายวฒันา  รัตนวงศ ์ประธาน

หอการคา้ ผูส้มคัรสมาชิกวุฒิสภาในนามองคก์รหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา 

 มตทิีประชุม รับรอง 

 นายมนสั  ตนังาม (รองประธาน) กล่าวว่า ไดไ้ปประชุมร่วมกบัสาํนกังาน ป.ป.ช. ประจาํจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

จะมีการกาํหนดจดังานวนัต่อตา้นคอรัปชนัสากล (ประเทศไทย)วนัที 7 ธนัวาคม 2561 จงัหวดัฉะเชิงเทรา ภายใต้

แนวคิด คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต  ณ ห้องบุษราคมั โรงแรมแกรนด์รอยลั พลาซ่า ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา ทาง

สาํนกังาน ป.ป.ช. ประจาํจงัหวดัฉะเชิงเทรา ไดข้อรับการสนับสนุนเสือต่อตา้นคอรัปชนัจาํนวน 100 ตวั เป็นเงิน13,500 บาท 

อยากจะมาเสนอในมติทีประชุมหอการคา้ช่วยพิจารณาสนบัสนุนงบประมาณค่าเสือต่อตา้นคอรัปชนัจาํนวน 13,500 บาท โดย

จะมีการปักโลโกห้อการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา ไวที้แขนเสือดา้นขวามือ 

มตทิีประชุม  รับรอง 

 

วาระที  5  เรืองข้อเสนอ ประเด็นปัญหาต่างๆ เข้าสู่ กรอ.จ.ฉช 

นายอาทร ผดุงเจริญ (รองประธาน) กล่าวว่า การประชุมกรอ.จ.ฉชอยากใหท้างจงัหวดัฉะเชิงเทรา ส่งหนงัเชิญให ้

มีเวลาเตรียมตวับา้ง ส่วนใหญ่ จะด่วนทีสุด เพือใหมี้เวลาเตรียมตวั เอกสารรายละเอียดต่าง  ๆไปเสนอในทีประชุม ทีผา่นมาทาง

หอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา ไดเ้สนอเขา้สู่ กรอ. จ.ฉช ประมาณ  7 เรือง  

เรืองที 1.การรณรงคว์ินยัจราจร (ในเรืองการใชค้วามเร็ว , การสวมหมวกกนัน๊อก , ช่องทางเดินรถบรรทุก) 

เรืองที 2. การดูแลใหค้วามสาํคญัเป็นพิเศษ บริเวณก่อสร้างของถนนสายหลกั เสน้ทางหลกัต่าง  ๆ

เรืองที 3.ความรับผดิชอบพืนทีบริเวณ เกาะกลางถนน และดา้นขา้งของถนนสายหลกั เพือใหเ้กิดความ 

เป็นระเบียบเรียบร้อย สวยงาม และไม่มีผลกระทบต่อการเดินรถ 

เรืองที 4.ขอร้องเรียนของผูป้ระกอบการโรงงานทีไม่สามารถต่อใบอนุญาตได ้

เรืองที 5. การจดัระเบียบผูรุ้กลาํทางเทา้ บริเวณพืนทีเมือง 

เรืองที 6.การติดตามเรืองสารพิษสู่จงัหวดัฉะเชิงเทรา ในเรืองของกากอุตสาหกรรมซึงเกิดจากโรงงานอุตสาหกรรม 

เรืองที 7. การติดตามโครงการรถบรรทุกสีขาว จงัหวดัฉะเชิงเทรา  

ทางหอการคา้ติดตามเรืองมาโดยตลอด อยากจะฝากท่ารองผูว้่าราชการจงัหวดัติดตามเรืองใหด้ว้ยและเวลาประชุม กรอ. จ.ฉช อยาก

ใหเ้ชิญหวัหนา้ส่วนทีเกียวขอ้ง เรืองนนั ๆ  เขา้ร่วมประชุมดว้ยทุกครัง เพือมาชีแจงในส่วนมีเกียวขอ้ง กบัหน่วยงานนัน  ๆ ไม่

อยากใหส่้งผูแ้ทน เพือจะได ้มาพดูชีแจงความคืบหนา้ใหที้ประชุมรับทราบ 



นายณรงคศ์กัดิ  แกว้เมืองเพชร ปฏิคม ( กล่าวว่า) จากการดาํเนินงานที ผ่า น ม ามาตรการป้องปรามและ

ปรามปรามไม่ สามารถแกไ้ขปัญหาไดอ้ยา่งเบ็ดเสร็จแสดงใหเ้ห็นว่าปัญหาการบรรทุกนาํหนักเกินเป็นปัญหาทีทุก

ภาคส่วนตอ้งร่วมกนัดูแลแกไ้ข มิใช่เพียงกรมทางหลวง หรือหน่วยงานในสังกดักระทรวงคมนาคมเท่านันจึงตอ้ง

บูรณาการร่วมกนัแก ้ไขปัญหาจากทุกภาคส่วน 

มาตรการ แกไ้ขปัญหาการบรรทุกนาํหนักเกินของกรมทางหลวง มี  มาตรการ 3 ป เพือการควบคุมการ

บรรทุกนาํหนกัของยานพาหนะ ใหเ้ป็นไปตามทีกาํหนด 

1.ป้องปราม สร้างสถานีตรวจสอบนาํหนกัยานพาหนะในทุกจงัหวดัทวัประเทศ 

2.ปราบปราม จดัชุดตรวจสอบหนกัเคลือนทีชุดกวดขนั จบักุม 

3.ประชาสัมพนัธ์ ความร่วมมือจากทุกภาคส่วนเพือร่วมกันแก้ไขปัญหาและแจ้งเบาะแส การบรรทุก

นาํหนกัเกินกว่ากฎหมายกาํหนด 

ปัญหาและอุปสรรคการควบคุมนาํหนกัยานพาหนะในปัจจุบนั 

1.ผูป้ระกอบการบรรทุกนาํหนกัเกิน 

2.อิทธิพลในพืนที 

3.เจา้หนา้ทีขาดการบูรณาการ 

4.กฏหมายไม่ทนัสมยั 

  มตทิีประชุม รับทราบ 

วาระที  6  เรืองโครงการระเบียงเศรษฐกจิพเิศษภาคตะวนัออก ( EEC)   

 นายมนัส  ตนังาม (รองประธาน) กล่าวว่าในวนัที 11 ธนัวาคม 2561 จะมีพิธีการประเมินซองขอ้เสนอ

เอกชนร่วมลงทุนโครงการรถไฟความเร็วสูงเชือมสามสนามบิน ดอนเมือง – สุวรรณภูมิ – อู่ตะเภา ซองที 3(ดา้นการเงิน) 

โดยมี 2 กลุ่มบริษทัทีเขา้ร่วมยนืเสนอราคา ไดแ้ก่ กิจการร่วมคา้ บีเอสอาร์ (BSR Joint Venture) และ กิจการร่วมคา้ บริษทั 

เจริญโภคภณัฑโ์ฮลดิง จาํกดั และพนัธมิตร เขา้ร่วมรับฟังการประเมินว่าตามทีรฟท.ไดเ้ปิดขายเอกสารการคดัเลือกเอกชน 

โครงการรถไฟความเร็วสูงเชือมสามสนามบิน ดอนเมือง – สุวรรณภูมิ – อู่ตะเภา ไปเมือวนัที 18 มิถุนายน – 9 กรกฎาคม 

2561 มีบริษทัทีใหค้วามสนใจเขา้ซือเอกสารการคดัเลือกเอกชนร่วมลงทุนโครงการรถไฟความเร็วสูงเชือมสามสนามบิน

ถึง 31 ราย หลงัจากนนัไดจ้ดัใหมี้การประชุมชีแจงเพือทาํความเขา้ใจไปเมือวนัที 23 – 24 กรกฎาคม 2561 และกาํหนดรับ

ซองขอ้เสนอราคาเมือวนัที 12 พฤศจิกายน 2561 ซึงมีกลุ่มกิจการเขา้ยนืขอ้เสนอ 2 ราย ประกอบดว้ย 



1. กิจการร่วมคา้ บีเอสอาร์ (BSR Joint Venture) ประกอบดว้ย บริษทั บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ งส์ จาํกดั (มหาชน) (ประเทศไทย) 

,บริษทั ซิโน-ไทย เอน็จีเนียริงแอนด ์คอนสตรัคชนั จาํกดั (มหาชน) (ประเทศไทย) , บริษทั ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ ง จาํกดั 

(มหาชน) (ประเทศไทย) 

2. กิจการร่วมคา้ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์โฮลดิ ง จาํกัด และพนัธมิตร ประกอบดว้ย บริษัท เจริญโภคภณัฑ์โฮลดิ ง จาํกัด 

(ประเทศไทย) , บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จาํกัด (มหาชน) , China Railway Construction Corporation Limited 

(สาธารณรัฐประชาชนจีน) , บริษัท ช.การช่าง จาํกดั (มหาชน) (ประเทศไทย) , บริษทั ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จาํกัด 

(มหาชน)ทังนี ทีผ่านมารฟท.โดยคณะกรรมการคัดเลือกได้มีการประชุมหารือพิจารณาซองที 2 (ด้านเทคนิค) ของผูย้ืน

ขอ้เสนอโครงการรถไฟความเร็วสูงเชือมสามสนามบินไปแลว้ โดยพบว่าทงั 2 กลุ่มกิจการ มีคุณสมบติัครบถว้นและไดผ้่าน

เกณฑ์การพิจารณาคุณสมบติัดา้นเทคนิค และในวนัที 11 ธนัวาคม 2561 รฟท.ไดมี้การเปิดซองข้อเสนอเอกชนร่วมลงทุน

โครงการรถไฟความเร็วสูงเชือมสามสนามบินซองที 3(ด้านการเงิน) และจะไดพิ้จารณาในรายละเอียดต่อไป เนืองจากตอ้ง

ตรวจสอบความถูกตอ้งและความเชือมโยงของเอกสารในซองที 3  รฟท. ขอเวลาให้คณะกรรมการคัดเลือกตรวจสอบความ

ถูกตอ้งและความเชือมโยงของเอกสารดงักล่าว ประมาณ 7 วนั โดยคาดว่าจะสามารถประกาศผลราคาภายในสัปดาห์หน้า 

ซึงรฟท.จะไดแ้จง้กาํหนดทีแน่นอนใหท้ราบอีกครัง หลงัจากนันคณะกรรมการคดัเลือก จะไดเ้ชิญผูช้นะการประมูลมาเจรจา

ต่อรองเงือนไขสญัญา แลว้จึงจะส่งร่างสัญญาให้สาํนักงานอยัการสูงสุดตรวจสอบรายละเอียดอีกครัง คาดว่าสามารถลงนาม

ในสญัญาไดภ้ายในเดือน มกราคม 2562 

มตทิีประชุม  รับทราบ 

 

วาระที  7  เรืองยุทธศาสตร์จงัหวดั/หอการค้าจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

นายณรงค์ศกัดิ แก้วเมืองเพชร  (ปฏิคม) กล่าวว่า เรืองผงัเมืองต้องมีการปรับแก้ผงัเมือง รวมจังหวดั

ฉะเชิงเทรา ใหส้อดคลอ้ง กบัยทุธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) “พฒันาระบบเมืองศูนยก์ลางความเจริญ

ของประเทศ โดยจดัระบบผงัเมืองทีมีประสิทธิภาพและมีส่วนร่วม ส่งเสริมการพฒันาเมืองน่าอยู่ปลอดภยั จดัการ

สิงแวดลอ้มเมืองอยา่งเหมาะสม จดัโครงสร้างพืนฐานทางสังคมและเศรษฐกิจทีสอดคลอ้งกบัศกัยภาพ จดัระบบ

ขนส่งสาธารณะทงัในเขตเมืองและทีเชือมโยงเมืองศูนยก์ลางทวัประเทศ รวมองค์กรปกครองส่วนทอ้งถินในเขต

เมืองเพือเพิมขีดความสามารถในการบริหารจดัการ  

นายประโยชน์  โสรัจจกิจ (รองประธาน)  กล่าวว่า อยากจะพูดถึงแนวโน้มการศึกษาไทยในครึงทศวรรษ

หนา้การปฏิรูปการศึกษาไทยไดด้าํเนินมากว่า 8 ปี ตงัแต่ปี พ.ศ. 2542 โดยฝ่ายทีเกียวขอ้งต่างพยายามพฒันาและ

ดาํเนินการปฏิรูปการศึกษาไทยอย่างมาก ซึงการจะพฒันาการศึกษาไทยจะประสบความสาํเร็จไดใ้นสภาพยุคที

เปลียนแปลงอย่างรวดเร็วนี จาํเป็นต้องวางแผนและดําเนินการในเชิงรุกร่วมด้วยนั นหมายความถึงการให้



ความสาํคญักบัการคาดการณ์แนวโน้มอนาคตทางดา้นการศึกษา เพือนาํมาใช้ประกอบการจดัการศึกษาไทยได้

สอดคลอ้งสภาพการเปลียนแปลง หลีกเลียงอุปสรรคปัญหา และใชป้ระโยชน์สูงสุดจากแนวโน้มอนาคตทีจะ 

ผลกระทบต่อการจดัการศึกษาไทยในอีก 5 ปีขา้งหนา้ เพือใชเ้ป็นฐานขอ้มลูประกอบการกาํหนดนโยบายและแผน

ของกระทรวงศึกษาธิการ โดยผลวิจยัไดพ้บแนวโนม้สาํคญัของการศึกษาไทยใน 5 ปีขา้งหนา้ ซึงเป็นผลมาจากการ

ทีกระแสโลกาภิวตัน์ไดก้ระทบต่อสังคมและประชากร เศรษฐกิจและอุตสาหกรรม วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและ

สิงแวดลอ้ม และการเมืองการปกครอง ซึงมีทังทีเป็นแนวโน้มการเปลียนแปลงในดา้นบวก และดา้นลบ โดย

บทความนีผมนาํมาเสนอบางประเด็นทีสาํคญั ดงันีหลกัสูตรใหม่เกิดขึนจาํนวนมาก จากการเปลียนแปลงและการ

แข่งขันในด้านเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม ทาํให้คนในสังคมต้องการเพิมความรู้ความสามารถให้ทันต่อการ

เปลียนแปลง จึงหันมาสนใจศึกษาต่อในหลกัสูตรทีตอบสนองต่อการเปลียนแปลงของเศรษฐกิจ ดังนัน เพือ

ตอบสนองต่อความตอ้งการของคนในสงัคมสถาบนัการศึกษาจึงมุ่งพฒันาหลกัสูตรใหม่ ๆ อาทิ หลกัสูตรทีบูรณา

การระหว่างสองศาสตร์ขึนไป เช่น ระดับอาชีวศึกษาหลกัสูตรเดียวจะมีหลายสาขาวิชา เรียนช่างยนต์จะผนวก

การตลาดและการบญัชีเขา้ไปดว้ย เป็นตน้ หลกัสูตรทีให้ปริญญาบตัร 2 ใบ และมีการพฒันาหลกัสูตรให้ทนัสมยั

ตลอดเวลาหลกัสูตรนานาชาติมีแนวโนม้มากขึน เนืองจากสภาพยคุโลกาภิวตัน์ทีมีการเชือมโยงดา้นการคา้และการ

ลงทุน ทาํให้ตลาดแรงงานในอนาคตตอ้งการคนทีมีความสามารถดา้นภาษาต่างประเทศ ส่งผลให้ความตอ้งการ

การศึกษาทีเป็นภาษาสากลมีมากขึน ทีสําคัญการเปิดเสรีทางการศึกษา ยงัเป็นโอกาสให้สถาบนัการศึกษาจาก

ต่างประเทศเขา้มาจัดการศึกษาในประเทศไทย และเปิดหลกัสูตรภาษาต่างประเทศ เช่น ภาษาองักฤษ ภาษาจีน 

ภาษาญีปุ่น ฯลฯ ยงิมีส่วนกระตุน้ใหห้ลกัสูตรการศึกษานานาชาติมีแนวโนม้ไดรั้บความนิยมมากขึน แต่เนืองจาก

หลกัสูตรนานาชาติมีค่าใชจ่้ายสูง ดังนัน การเรียนในหลกัสูตรนียงัคงจาํกัดอยู่ในกลุ่มผูเ้รียนทีมีฐานะดีการจัด

การศึกษามีความเป็นสากลมากขึน สภาพโลกาภิวตัน์ทีมีการเชือมโยงในทุกดา้นร่วมกนัทวัโลก ส่งผลให้เกิดการ

เคลือนยา้ยองค์ความรู้ กฎกติกา การดาํเนินการดา้นต่าง ๆ ทงัการคา้ การลงทุน การศึกษา เศรษฐกิจ สังคม และ

วฒันธรรม เชือมต่อถึงกนั ประกอบการเปิดเสรีทางการศึกษา ส่งผลใหเ้กิดการหลงัไหลหลกัสูตรการเรียนการสอน 

บุคลากรดา้นการสอน หลกัสูตร จากสถาบนัการศึกษาต่างประเทศเขา้สู่ไทย อนัมีผลทาํให้เกิดการเปรียบเทียบและ

ผลกัดนัใหส้ถาบนัการศึกษาไทยตอ้งพฒันาการจดัการศึกษาทีมีความเป็นสากลทีเป็นทียอมรับ อีกทงัการเปิดเสรี

ทางการคา้และการลงทุนกบันานาประเทศของไทย ไดส่้งผลใหเ้กิดความตอ้งการการศึกษาทีมีคุณภาพทดัเทียมใน

ระดบัสากลความเหลือมลาํดา้นโอกาสทางการศึกษาลดลง เนืองจากสภาพการเรียกร้องสิทธิมนุษยชนทีเป็นกระแส

ระดบัโลกเกิดขึนควบคู่กบัคลืนประชาธิปไตยแผข่ยายวงกวา้งถึงไทย รัฐธรรมนูญฉบบัใหม่ทีส่งเสริมการเพิมสิทธิ

เสรีภาพแก่ประชาชน อีกทงัสภาพการใชเ้ทคโนโลยีส่งเสริมการเรียนการสอน ทาํให้ช่องทางการเผยแพร่ขอ้มูล

ข่าวสารเขา้ถึงคนไดอ้ยา่งกวา้งขวาง อยา่งไรก็ตาม อาจเป็นไดว้่าความเหลือมลาํดา้นโอกาสทางการศึกษาจะลดลง



ในกลุ่มสถาบนัการศึกษาของรัฐ ส่วนการจดัการศึกษาโดยสถาบนัการศึกษาเอกชน ผูเ้รียนทีครอบครัวมีรายไดน้้อย

อาจเข้ารับบริการทางการศึกษาได้ลดลง เนืองจากค่าเล่าเรียนแพงโอกาสรับบริการทางการศึกษาทีมีคุณภาพ

เพิมขึน เมือเปิดเสรีทางการศึกษา จะก่อเกิดการแข่งขันในการจัดการศึกษาทงัจากสถาบันการศึกษาทงัในและ

ต่างประเทศมากขึน หากพิจารณาในแง่บวก การเปิดเสรีทางการศึกษา เป็นการสร้างโอกาสให้คนไทยได้รับ

การศึกษาทีมีคุณภาพ เนืองดว้ยสถาบนัแต่ละแห่งจะแข่งดา้นคุณภาพมากขึน โดยเฉพาะอย่างยิงสถาบนัอุดมศึกษา 

คุณภาพการศึกษาจะเพิมขึนค่อนขา้งมาก เนืองจากการเปิดเสรีทางการศึกษา ทีเปิดโอกาสให้สถาบนัอุดมศึกษา

ต่างชาติเขา้มาเปิดการเรียนการสอน จึงเป็นแรงกดดนัให้สถาบนัอุดมศึกษาไทยตอ้งพฒันาคุณภาพการศึกษาให้

สูงขึน 

แนวโน้มด้านลบ 

การเพมิช่องว่างด้านคุณภาพในการจดัการศึกษา แมว้่าสภาพการแข่งขนัทางการศึกษาจะเป็นแรงผลกัให้

สถาบนัการศึกษาต่าง ๆ เร่งพฒันาคุณภาพการจดัการเรียนการสอนมากขึน แต่เนืองจากทรัพยากรตงัตน้ของแต่ละ

สถาบนัการศึกษามีความแตกต่างกนั ไม่ว่าจะเป็นความรู้ความสามารถและปริมาณของบุคลากรการศึกษา 

งบประมาณ เงินทุน เทคโนโลย ีสถานที ความมีชือเสียง ฯลฯ ส่งผลใหโ้อกาสพฒันาคุณภาพการศึกษายอ่มแตกต่าง

กนัดว้ย โดยเฉพาะสถาบนัการศึกษาขนาดเลก็ หรือสถาบนัการศึกษาทียงัไม่มีความพร้อม/มีทรัพยากรตงัตน้ไม่มาก 

ยอ่มไม่มีศกัยภาพเพียงพอในการพฒันาคุณภาพมากนกั 

การผลติบัณฑติเกนิความต้องการของตลาด เนืองจากความตอ้งการศึกษาต่อในระดบัอุดมศึกษามีสูงขึน และการ

พฒันาไปสู่การเป็นมหาวิทยาลยัในกาํกบัของรัฐทีตอ้งหาเลียงตนเอง มีอิสระในการบริหารและเปิดหลกัสูตรเพือหา

ผูเ้รียนเข้าเรียนให้ได้จาํนวนมาก สิงเหล่านีจะส่งผลกระทบระยะยาวคือ มีบัณฑิตจบเป็นจาํนวนมากเข้าสู่

ตลาดแรงงานไม่สามารถรองรับไดห้มด โดยกลุ่มแรงงานระดับอุดมศึกษาทีไม่มีคุณภาพหรือไม่จบจากสาขาที

ตลาดแรงงานตอ้งการ จะถกูผลกัสู่แรงงานนอกระบบ หรือหาทางออกโดยเรียนต่อระดบัสูงขึน ซึงอาจก่อเกิดภาวะ

แรงงานระดบัปริญญาโทและเอกไม่มีคุณภาพและลน้ตลาดตามมาเช่นกนั 

การสอนทักษะการคดิและทักษะทางอารมณ์ยงัไม่มคีุณภาพ สภาพเศรษฐกิจทีมุ่งแข่งขนั ทาํให้การจดัการศึกษามุ่ง

พฒันาทางวิชาการเป็นสําคัญ ในขณะทีระบบการศึกษาไทยยงัไม่สามารถพฒันาทักษะการคิดของผูเ้รียนได้

เท่าทีควร เนืองจากการเรียนการสอนยงัมุ่งสอนให้ผูเ้รียนคิดตามสิงทีผูส้อนป้อนความรู้มากกว่าการคิดสิงใหม่ ๆ 

ประกอบกบัครูผูส้อนมีภาระงานมาก จนส่งผลต่อการพฒันาบุคคลในดา้นอืน เช่น การพฒันาเชิงสังคม รวมถึงการ

พฒันาทกัษะทางอารมณ์ นอกจากนี การใชเ้ทคโนโลยีในกิจวตัรประจาํวนัหรือใชใ้นการเรียนการสอนทาํให้การ

ปฏิสมัพนัธร์ะหว่างครูกบัศิษยล์ดลง ส่งผลใหช่้องทางการพฒันาทกัษะทางอารมณ์และทกัษะทางสังคมของผูเ้รียน

ลดลงดว้ย 

การสอนคุณธรรมจริยธรรมยงัไม่มคีุณภาพ แนวคิดของทุนนิยมทีมุ่งแข่งขนัไดแ้พร่กระจายไปทวัโลก ส่งผลให้

ผูค้นต่างมุ่งแข่งขนั และพฒันาความรู้ความสามารถ เพือความกา้วหนา้ในหนา้ทีการงานและมีชีวิตความเป็นอยูที่ดี



ขึน ประกอบกบัสถาบนัการศึกษาจาํนวนมากมุ่งพฒันาความรู้ทางวิชาการ และประเมินผลการเรียนทีความสามารถ

ทางวิชาการ จนอาจละเลยการพฒันาผูเ้รียนใหมี้คุณธรรมจริยธรรม นอกจากนี การไม่ไดมี้ผูส้อนทีรู้เชียวชาญดา้น

การสอนคุณธรรมจริยธรรมโดยตรงหรือมีคุณภาพ ยอ่มส่งผลต่อคุณภาพการสอนของวิชาคุณธรรมจริยธรรมได ้

การสอนภาษาต่างประเทศยงัไม่มคีุณภาพ ยงิกา้วสู่โลกไร้พรมแดนมากขึนเท่าใด ผูมี้ความรู้ดา้นภาษาต่างประเทศ 

เช่น ภาษาองักฤษ หรือภาษาจีนทีผูค้นส่วนใหญ่ในโลกใชติ้ดต่อสือสาร เจรจาต่อรอง การคา้ การศึกษา ฯลฯ ยอ่มมี

ความไดเ้ปรียบ ทงัในเรืองการติดต่อสือสารและความกา้วหน้าในหนา้ทีการงาน อย่างไรก็ตาม ปัญหาทีพบคือ การสอน

ภาษาองักฤษและภาษาต่างประเทศของไทยยงัไม่มีคุณภาพเท่าทีควรเนืองจากครูผูส้อนมีความสามารถดา้นภาษาต่างประเทศ

ค่อนขา้งตาํโดยเฉพาะครูผูส้อนในระดบัการศึกษาขนัพืนฐานครูจาํนวนมากไม่ไดจ้บเอกภาษาองักฤษโดยตรง และมีแนวโนม้

ว่าในอีก 5 ปีขา้งหนา้ การพฒันาการสอนทกัษะภาษาต่างประเทศ โดยเฉพาะภาษาองักฤษแมปั้จจุบนัจะตืนตวัมากขึน แต่ยงั

ไม่กา้วหนา้ไปมากเท่าทีควรเพราะทรัพยากรดา้นบุคลากรสอนภาษาต่างประเทศนีขาดแคลนมากผลกระทบของโลกาภิวตัน์

ต่อการศึกษาไทยมีทงัดา้นบวกและดา้นลบ ซึงหลีกเลียงไดย้าก แต่การพฒันาระบบการศึกษาไทยใหพ้ร้อมต่อสภาพ

โลกาภิวตัน์ไดน้นั จาํเป็นตอ้งเตรียมพร้อมในเชิงรุกตงัแต่วนันี โดยรัฐควรเนน้การบริหารจดัการในส่วนทีไทย

ไดรั้บผลกระทบมากทีสุดโดยพฒันาศกัยภาพของบุคลากรภายในสถาบนัการศึกษา สนบัสนุนทุนวิจยัเพือพฒันา

การศึกษา และสร้างเครือข่ายภาคประชาชนเพือใหเ้กิดความร่วมมือในการพฒันาการศึกษารองรับกระแสโลกาภิ

วตัน ์

 นายวรพจน์แววสิงห์งาม (รองผูว้่าราชการจงัหวดัฉะเชิงเทรา) กล่าวว่า ทางจงัหวดัฉะเชิงเทรายนิดีใหค้วาม

ร่วมมือและร่วมทาํงานไปกบัหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา  ถา้มีเรืองอะไรแนะนาํ หรือนาํเสนอ เขา้สู่ กรอ.จงัหวดั 

หรือยทุธศาสตร์จงัหวดั ก็ยนิดีทีจะช่วยผลกัดนัและแกปั้ญหาร่วมกนั ภาครัฐและภาคเอกชน ตอ้งทาํงานควบคู่กนั

ไป ทงัเรืองผงัเมือง เรืองการศึกษา ก็ตอ้งพยามแกปั้ญหากนัไป จงัหวดัฉะเชิงเทรา จะตอ้งถกูพฒันาไปอีกไกล 

มตทิีประชุม  รับทราบ 

วาระที  8  เรืองนําเสนอของกลุ่มผู้ประกอบรุ่นใหม่ YEC หอการค้าจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

 ไม่มีเรืองเสนอ 

มตทิีประชุม  รับทราบ 

วาระที   9     เรืองอนื  ๆ  

 นายวฒันา รัตนวงศ ์ประธาน  กล่าวว่า ขอเรียนเชิญกรรมการหอการคา้ฯ ร่วมงานอุปสมบท นายณัฐนยั  จูจาํรัส บุตรชาย 

นายเฉลิง จูจาํรัส กรรมการหอการคา้ฯ  ในวนัเสาร์ที 8  ธนัวาคม 2561  เวลา 13.00 น.พระเทศสอนนาค (โดยพระครูปลดั ราชนั)  เวลา 

17.30 น. รับประทานอาหาร (โต๊ะจีน)  ณ บา้นเลขที 23/1 ม.7 ต.ท่าไข่ อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา   ในวนัอาทิตยที์ 9 ธนัวาคม  2561 เวลา 



07.00 น. แห่นาคไปอุสมบท ณ พทัธสีมาวดัถวิลศิลามงคล   เวลา 10.30 น. ถวายภตัราหารเพลแด่พระสงฆ ์เป็นการฉลองพระบวช

ใหม่ 

 นายมนสั  ตนังาม (รองประธาน) กล่าวว่าขอเชิญร่วมพิธีเปิดรีสอร์ทDECEMBER ต.ท่าไข่ อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา  ใน

วนัที 16 พฤศจิกายน 2561 เวลา 11.00 น. และเชิญรับประธานอาหารเทียงร่วมกนั   

มตทิีประชุม  รับทราบ 

 
 

ปิดประชุม เวลา 19.30 น. 
 

 

( นายจอมพงษ ์ ชูทบัทิม ) 

เลขาธิการหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา /ตรวจรายงานการประชุม 
 

นายพรชยั ธรรมจรูญ ผูจ้ดัการหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา / บนัทึกรายงานการประชุม 

นางนาํฝน ชะเอมทอง เจา้หนา้ทีหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา / พิมพร์ายงานการประชุม 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


