
 

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 

 

 

 

 


