
 

รายงานการประชุม 

คณะกรรมการหอการค้าจงัหวดัฉะเชิงเทรา ครังที 7/2563 

วนัพุธที  17 พฤศจกิายน 2563   

ณ ห้องเจ้าเสวย ชัน 4 อาคารราชนครินทร์ มหาวทิยาลยัราชภัฎราชนครินทร์ 

เริมประชุมเวลา 16.00 น. 

1.นายไมตรี ไตรติลานนัท ์     ผูว้่าราชการจงัหวดัฉะเชิงเทรา  ทีปรึกษากิตติมศกัดิ 

2.นายพลูทรัพย ์ สมบูรณ์ปัญญา   รองผูว้่าราชการจงัหวดัฉะเชิงเทรา  ทีปรึกษากิตติมศกัดิ 

3.นายอนุชา อินทรศร หวัหนา้สาํนกังานจงัหวดัฉะเชิงเทรา ทีปรึกษากิตติมศกัดิ 

4.พนัเอกเฉลิม   เนียมช่วย รอง ผอ.กอ.รมน.จ.ฉช   ทีปรึกษากิตติมศกัดิ 

5.ร.ศ.ดร.ดวงพร ภู่ผะกา  อธิการบดีมหาวิทยาลยัราชภฎัราชนครินทร์ทีปรึกษากิตติมศกัดิ 

6.นายพสิษฐ ์ พรหมภกัดี พาณิชยจ์งัหวดัฉะเชิงเทรา  ทีปรึกษากิตติมศกัดิ 

7.นายวนัชยั เกาะสูงเนิน อุตสาหกรรมจงัหวดัฉะเชิงเทรา  ทีปรึกษากิตติมศกัดิ 

8.น.ส.ปราณี ชลารักษ ์ แรงงานจงัหวดัฉะเชิงเทรา  ทีปรึกษากิตติมศกัดิ 

9.นายประสิทธิ ปาตงัคะโร สวสัดิการและคุม้ครองแรงงาน จ.ฉะเชิงเทรา ทีปรึกษากิตติมศกัดิ 

10.น.ส.สิทธิอาพร เชยนาค  พฒันาสงัคมและความมนัคงของมนุษย ์จ.ฉช ทีปรึกษากิตติมศกัดิ 

11.น.ส.ฆนีรส โพธิเจริญ  ปฏิรูปทีดินจงัหวดัฉะเชิงเทรา  ทีปรึกษากิตติมศกัดิ 

12.นายอรรถพล วรรณกิจ  ผอ.การท่องเทียวแห่งประเทศไทย สนง.ฉช ทีปรึกษากิตติมศกัดิ 

13.นางกญัญช์ลาสุขิตรกลู  ท่องเทียวและกีฬาจงัหวดัฉะเชิงเทรา ทีปรึกษากิตติมศกัดิ 

14.น.ส.งามจิตต ์  โรจน์ศิริกุลกิตดี สรรพากรพืนทีจงัหวดัฉะเชิงเทรา  ทีปรึกษากิตติมศกัดิ 

14.พ.ต.อ.สุรพล แสงทอง(แทน) ผูบ้งัคบัการกองพลทหารราบที 11 ทีปรึกษากิตติมศกัดิ  15.

รอ.สณัชยั ผาสิน     (แทน) ผูบ้งัคบัการกองพลทหารช่างที 2 ร.อ. ทีปรึกษากิตติมศกัดิ 16.

นายสมเดช ชยัวรภทัร (แทน) ขนส่งจงัหวดัฉะเชิงเทรา   ทีปรึกษากิตติมศกัดิ 

17.นายอนุภทัร   หนูทอง    (แทน)  ผอ.แขวงการทางหลวงจงัหวดัฉะเชิงเทราทีปรึกษากิตติมศกัดิ 

18.นายพงษเ์ทพ รัตนา (แทน) ประธานสภาเกษตรกรจงัหวดัฉะเชิงเทรา ทีปรึกษากิตติมศกัดิ 

19.นายศุภมิตร ส่องเสียงจนัทร์ (แทน) เกษตรจงัหวดัฉะเชิงเทรา  ทีปรึกษากิตติมศกัดิ 

20.นายจิรวฒัน ์ ไสยานุพุทธ (แทน) สหกรณ์จงัหวดัฉะเชิงเทรา  ทีปรึกษากิตติมศกัดิ 

21.นางหนึงฤทยั ไกรวฒิุกิตติพงษ ์(แทน) ผอ.สนง.พฒันาฝีมือแรงงานฉะเชิงเทรา ทีปรึกษากิตติมศกัดิ 



22.นายทรงพล    สีใส   (แทน) ผจก.สาํนกังานประปาฉะเชิงเทรา  ทีปรึกษากิตติมศกัดิ 

23.พญ.รุจิรัตน์   ปุญยลิขิต  (แทน) ผอ.โรงพยาบาลพุทธโสธร  ทีปรึกษากิตติมศกัดิ

 24.นายประยทุธ แกว้พิทกัษ(์แทน) ผจก.ไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจงัหวดัฉะเชิงเทรา ทีปรึกษากิตติมศกัดิ 

25.นางสาวสินภา เงาหโกญจนาท (แทน) ผจก.สาํนกังานประปาฉะเชิงเทรา ทีปรึกษากิตติมศกัดิ 

25.นายบุญเลิศ ชดชอ้ย    (แทน) ประธานสภาอุตสาหกรรมจงัหวดัฉะเชิงเทรา ทีปรึกษากิตติมศกัดิ 

26.ดร.บุญทอง     เตียรประเสริฐ      ประธานทีปรึกษา 

27.นายอุทยั ศรีสาลีกุลรัตน ์      ทีปรึกษา 

28.นายสมพงษ ์ นาํศรีเจริญสุข      ทีปรึกษา 

29.นายประสิทธิ ลาภพิทกัษม์งคล      ทีปรึกษา 

 30.นายประโยชน์  โสรัจจกิจ      ประธาน 

 31.นายชยัรัตน์ โสธรนพบุตร      รองประธาน 

 32.นายมนสั ตนังาม       รองประธาน 

 33.นายอาทร  ผดุงเจริญ      รองประธาน 

 34.นายจิตรกร เผด็จศึก       รองประธาน 

 35.นายจอมพงษ ์ชูทบัทิม       รองประธาน 

 36.นายพงษศ์กัดิ   เสริมศกัดิศศิธร      รองประธาน 

37.นางปาลาวดี เนืองจาํนงค ์      รองประธาน 

38.นายณรงคศ์กัดิ แกว้เมืองเพชร      รองประธาน 

39.นางวรนิต กตญาณ       เลขาธิการ 

40.นางเกสรี สิมะรัตนมงคล      กรรมการ 

41.นายธานินทร์ เสริมศกัดิศศิธร      กรรมการ 

42.นายเฉลิง จูจาํรัส       กรรมการ 

43.นายวสนัต ์ วโรกร       กรรมการ 

44.น.ส.สิริรักษ ์อติชาติธานินทร์      กรรมการ 

45.นายพงศธ์ร เผา่บรรจง      กรรมการ 

46.นายวิชาญ สจัจาพิทกัษก์ุล      กรรมการ 

47.นายชชัวาล แซ่ตงั       กรรมการ 

48.น.ส.อภินนัทภ์รณ์  ใตห้ลา้สถาพร      กรรมการ 



49.นางพรภิรมย ์ ศิริปุณย ์      กรรมการ 

50.นายมงคล  ดาํรงสุทธิพงศ ์      กรรมการ 

51.นายปราการ ปินเจริญ      กรรมการ 

52.น.ส.ปุคณา  บุญก่อเกือ      กรรมการ 

53.น.ส.ภคัชญัญาศรีชวนะ      กรรมการ 

54.น.ส.ธวิยา  สุดใจ       เลขาธิการ YEC 
 

ผู้ร่วมประชุม 

 1.นายวรพฒัน์ คาํไกร     นกัวิชาการแรงงานชาํนาญการ 

 2.นายกฤตเมธ แสนสุขเจริญผล   นายช่างชลประทานอาวโูส 

 3.นายจรัล  พุ่มหมนั     วิศวกรชลประทานชาํนาญการพิเศษ 

4.น.ส.พรเพญ็  ตนัประภาส   นกัวิชาการแรงงานชาํนาญการพิเศษ 

5.นายวุฒิกรณ์  จนัทร์ทิม    นกัพฒันาการสงัคมชาํนาญการพิเศษ 

6.น.ส.สุทธิกานต ์ บุญสูตร   นั ก วิ ช า ก า ร แ ร ง ง า น ชํ า น า ญ ก า ร พิ เ ศ ษ                  

 7.นายสมชาย ไพรลิน    ผูอ้าํนวยโครงการลชประทานฉะเชิงเทรา 

8.นายรวีวฒัน์ เจริญรัตน์ นกัวิเคราะห์ปฏิบติัการ สน.การท่องเทียวกีฬาจงัหวดัฉะเชิงเทรา 
 

วาระที 1 เรืองแจ้งเพอืทราบ 

- กจิกรรมร่วมกบัหอการค้าอนืๆ 

17-18 พฤศจิกายน 2563 หอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา รับนกัศึกษาในโครงการพฒันานกับริหารการ

เปลียนแปลงรุ่นใหม่ (นปร.) รุ่นที 14 (นางสาวเพ็ญจนัทร์ อิศรางกูร ณ อยุทธยา มาฝึกงาน ณ สาํนักงาน

หอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา 

26-27 พฤศจิกายน 2563 นายประโยชน์ โสรัจจกิจ ประธาน และคณะกรรมการหอการคา้ ฯ ร่วม 

สมัมนาหอการคา้ทวัประเทศ ครังที 38 (ระบบConference) ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย 

กรุงเทพมหานคร 

16 ธนัวาคม 2563 เวลา 13.30 น. หอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทราและสภาเกษตรจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

ร่วมประชุมหารือเรืองตลาดล่วงหนา้คา้ขายขา้วระหว่างประธานชมรมโรงสีขา้วจงัหวดัฉะเชิงเทรา ในการ

ประชุมคณะทาํงานดา้นพืชและสิงแวดลอ้ม ปีงบประมาณ 2564 ครังที 1  ซึงเป็นตวัแทนเกษตรกรผูป้ลูกขา้ว



ในพืนทีจงัหวดัฉะเชิงเทราเพือหารือแนวทางในการจดัทาํMOU การคา้ขายขา้วล่วงหน้าร่วมกนัต่อไป ณ 

หอ้งประชุมสภาเกษตรจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

18 ธนัวาคม 2563 เวลา 17.30 น. นายวฒันา รัตนวงศ ์(ประธานกิตติมศกัดิ) ร่วมงานเลียงสังสรรค์ปี

ใหม่ ใหก้บัพนกังานหอการคา้ไทยและสภาหอการคา้แห่งประเทศไทย ณ ลานหน้าอาคารจรูญศรี บุญเรือง

หอการคา้ไทย  ถนนราชบพิธ  กรุงเทพมหานคร 

 

- กจิกรรมร่วมกบัภาครัฐ 

17 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.00 -12.00 น นายประโยชน์ โสรัจจกิจ ประธานและคณะกรรมการหอการคา้

จงัหวดัฉะเชิงเทรา ร่วมงานวนัรวมนาํใจสู่กาชาดประจาํปีงบประมาณ 2564 ณ หอ้งประชุมสาํนกังานกาชาดจงัหวดั

ฉะเชิงเทราหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา(หอการคา้ร่วมสนบัสนุนเงิน 20,000  บาท) 

17 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13.30 น นายจิตรกร เผด็จศึก นายมนสั ตนังาม รองประธาน ร่วมประชุม

เตรียมจดักิจกรรมส่งเสริมการท่องเทียววิถีชีวิตสายนาํบางปะกง (จดักิจกรรมการท่องเทียวทางนาํ) ณ ห้อง

ประชุมสาํนกังานการท่องเทียวและกีฬาจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

23 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13.30 น. นางสาวอภินันทภรณ์ ใตห้ลา้สถาภรณ์ กรรมการ ร่วมประชุม

คณะกรรมการศนูยบ์ญัชาการเหตุการณ์จงัหวดัฉะเชิงเทรา (ดา้นภยัอืนๆ (ชา้งป่า) ณ ห้องประชุมมรุพงศศิ์

ริพฒัน์ ชนั 4 ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

          24 พฤศจิกายน 2563 เวลา 10.30 น. นางสาวอภินันทภรณ์ ใต้หลา้สถาภรณ์ กรรมการ ประชุม

คณะกรรมการใหค้วามช่วยเหลือผูป้ระสบภยัพิบติัจงัหวดัเชิงเทรา (ก.ช.ภ.จ.ฉช ) ครังที 14 / 2563 ณ ห้อง

ประชุมสุนทรพิพิธ ชนั 3 ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

         24  พฤศจิกายน 2563 เวลา 14.00 – 16.30 น.นางสาวอภินันทภรณ์ ใตห้ลา้สถาภรณ์ กรรมการ ร่วม

สมัมนาผูน้าํธรรมมาภิบาลสร้างสงัคมแห่งสนัติสุข ณ ห้องประชุมมรุพงศศิ์ริพฒัน์ ชนั 4 ศาลากลางจงัหวดั

ฉะเชิงเทรา 

24 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15.00 น. นายจอมพงษ ์ชูทบัทิม รองประธาน ร่วมประชุมคณะกรรมการ                       

ขบัเคลือนโครงการเพิมทกัษะดา้นอาชีพแก่นกัเรียนครอบครัวยากจนทีไม่ไดเ้รียนต่อหลงัจบการศึกษาภาค

บงัคบั ณ หอ้งประชุมพระยาศรีสุนทรโวหารหาร (นอ้ยอาจารยย์างกรู) ชนั 1 ศาลากลางจงัหวดัเรา 

24 พฤศจิกายน 2563 เวลา 10.30-12.00 น.นายประโยชน์ โสรัจจกิจ ประธาน ร่วมประชุม

คณะกรรมการขบัเคลือนโครงการเขตพฒันาพิเศษภาคตะวนัออกจงัหวดัฉะเชิงเทรา ครังที 3 / 2563 ณห้อง

เจา้เสวย ชนั 4  อาคารราช ณ นครินทร์มหาวิทยาลยัราชภฎัราชนครินทร์ อาํเภอเมือง จงัหวดัฉะเชิงเทรา 



24 พฤศจิกายน 2563 เวลา 9.30-12.30 น. นายจิตรกร เผด็จศึก รองประธาน ร่วมประชุม

คณะอนุกรรมการพฒันาการเกษตรและสหกรณ์ของจงัหวดัฉะเชิงเทรา ครังที 4 / 2563  ณ หอประชุมเฉลิม

พระเกียรติ สาํนกังานเกษตรจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

25 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15.00 น. นายจิตรกร เผด็จศึก รองประธาน ร่วมประชุมหารือแนว

ทางการขบัเคลือนการพฒันาสินคา้เกษตรในพืนทีจงัหวดัฉะเชิงเทรา EEC ณ ห้องประชุมมรุพงศ ์ศิริพฒัน์ 

ชนั 4 ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

26 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13.30 น. นายพงษ์ศกัดิ เสริมศกัดิศศิธร รองประธาน ร่วมประชุม

คณะกรรมการรักษาความมนัคงและความสงบเรียบร้อยจงัหวดัฉะเชิงเทรา ณ ห้องประชุมมรุพงศ ์ศิริพฒัน์ 

ชนั 4 ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

26 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13.30 นายพงษ์ศักดิ เสริมศักดิศศิธร รองประธาน ร่วมประชุม

คณะกรรมการศนูยอ์าํนวยการป้องกนัและปราบปรามยาเสพติดจงัหวดัฉะเชิงเทรา ครังที 11 / 2563 ณ ห้อง

ประชุมมรุพงศศิ์ริพฒัน์ ชนั 4 ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

26 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13.30 น. นางสาวปาลาวดี เนืองจํานง รองประธาน ร่วมประชุม

คณะกรรมการกาํหนดราคาทรัพย ์จงัหวดัฉะเชิงเทรา ณ สาํนกังานบงัคบัคดี จงัหวดัเชิงเทรา 

27 พฤศจิกายน 2563 เวลา09.30 น. นายจิตรกร เผด็จศึก รองประธาน ร่วมประชุมหัวหน้าส่วน

ราชการประจาํเดือน พฤศจิกายน 2563 ณ หอ้งประชุมมรุพงศศิ์ริพฒัน์ ชนั 4 ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

2 ธนัวาคม 2563 เวลา 13.30 น. นายประโยชน์ โสรัจจกิจ ประธาน ร่วมประชุมคณะกรรมการเพือ

แกไ้ขปัญหาเกษตรกรอนัเนืองมาจากผลิตผลการเกษตรระดบัจงัหวดัเพือหารือการช่วยเหลือเกษตรกรผูเ้ลียง

ปลากบัพง จงัหวดัฉะเชิงเทราไดรั้บความเดือดร้อนดา้นราคาปลากะพงตกตาํ ณ ห้องประชุมสาํนักงานคลงั

จงัหวดั ชนั 1 ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา  

3 ธนัวาคม 2563 เวลา 13.30 น. คณะกรรมการหอการคา้ฉะเชิงเทรา ร่วมประชุมเพือชีแจงและหารือ

เกียวกบัประเด็นปัญหาแนวเขตทางตามแผนผงัระบบคมนาคมขนส่ง เขตพฒันาพิเศษภาคตะวนัออก ณ หอ้ง

ประชุมเจา้เสวย ชนั 4  อาคารราชนครินทร์ มหาวิทยาลยัราชภฎัราชนครินทร์ อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 

9 ธนัวาคม 2563 เวลา 08.30 - 10.30 น. นายประโยชน์ โสรัจจกิจ ประธาน ร่วมประชุมเพือรับชม

การกล่าวเปิดงานและการประกาศเจตนารมณ์ เนืองในวนัต่อตา้นคอร์รัปชนัสากล (ประเทศไทย) ณ หอ้ง

ประชุมมรุพงศศิ์ริพฒัน์ ชนั 4  ศาลากลางจงัหวดัเชิงเทรา 

9 ธันวาคม 2563 เวลา 09.30 -12.00 น. นายวฒันา รัตนวงศ ์(ประธานกิตติมศกัดิ) ร่วมประชุม

คณะกรรมการส่งเสริมหอการคา้จงัหวดั และพฒันาเศรษฐกิจภูมิภาคหอการคา้ไทย ครังที 8/2563 ดว้ยระบบ



Conference Call ผ่านทาง Google meet ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลยั ชนั 15 อาคาร 24มหาวิทยาลยั

หอการคา้ไทย  กรุงเทพมหานคร 

15 ธนัวาคม 2563 เวลา 10.00 น. นายจอมพงษ์ ชูทบัทิม รองประธาน ร่วมประชุมคณะกรรมการ

พิจารณาแผนงานประกอบกิจการฆ่าสตัวป์ระจาํจงัหวดัฉะเชิงเทรา ณ หอ้งประชุมสาํนกังานปศุสัตวจ์งัหวดั

ฉะเชิงเทรา 

15 ธันวาคม 2563 เวลา 13.00 น. นางสาวอภินันท์พร ใต้หลา้สถาพร กรรมการ ร่วมประชุม

คณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผูป้ระสบภัยพิบติัจงัหวดัฉะเชิงเทรา (ก.ช.ภ.จ.ฉช.) ครังที 15 / 2563          

ณ หอ้งประชุมพระยาศรีสุนทรโวหารชนั 1 ศาลากลางจงัหวดัเชิงเทรา 

15 ธนัวาคม 2563 เวลา 13.30 -16.00 น. ร่วมประชุมเร่งรัดการคัดเลือกกลอ้งโทรทศัน์ วงจรปิด        

( CCTV) ของจงัหวดั เพือเตีรยมการเชือมโยงระบบกลอ้งโทรทศัน์วงจรปิด (CCTV)  ณ ห้องประชุมมรุพงศ ์ 

ศิริพฒัน์ ชนั 4 ศาลากลางจงัหวดัเชิงเทรา 

16 ธันวาคม 2563 เวลา 13.30 น. นายจอมพงษ ์ชูทับทิม ร่วมประชุมขับเคลือนวาระสาํคญัของจังหวดั

ฉะเชิงเทรา จงัหวดัฉะเชิงเทราสะอาด ณ หอ้งประชุมมรุพงศศิ์ริพฒัน์ ชนั 4 ศาลากลางจงัหวดัเชิงเทรา 

17 ธนัวาคม 2563 เวลา 08.30 น. นางสาวอภินันท์ภรณ์ ใตห้ลา้สถาพร กรรมการ ร่วมเวทีส่งเสริม

ภาคประชาสงัคมขบัเคลือนวาระเป้าหมายการพฒันาทียงัยนื 2020 เรืองการจดัเวทีรับฟังความคิดเห็นและรับ

ขอ้มลูจากภาคส่วนต่างๆ ณ หอ้งประชุมชนั 5 อาคารราชนครินทร์มหาวิทยาลยัราชภฎัราชนครินทร์ 

17 ธนัวาคม 2563 เวลา 13.00-17.00 น.   นายอาทร ผดุงเจริญ รองประธาน กล่าววตัถุประสงค์การ

จดัสัมมนาฯ คณะกรรมการหอการคา้ร่วมงานสัมมนา Depa Mini Transformation Voucher 2563 เพือ

ส่งเสริมและสนับสนุนการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวตักรรมดิจิทัล ในพืนทีเขตเศรษฐกิจพิเศษภาค

ตะวนัออก (EEC) เพือสนบัสนุนให ้SMEs เพิมประสิทธิภาพการบริหารจดัการภายในธุรกิจ เช่นระบบการ

ขาย ระบบคลงัสินค้า ระบบขนส่ง ระบบบัญชี เป็นต้น เพือประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลให้เกิดกลไก

หมุนเวียนในการสร้างมลูค่าทางเศรษฐกิจ และเพือสร้างความแข็งแกร่งในการบริหารจดัการในกระบวนการ

ธุรกิจ  ณ หอ้งประชุมโรงแรมซนัธารา เวลเนส รีสอร์ทแอนด ์โฮเทล ริมนาํบางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา                                                                                                                     

21 ธนัวาคม 2563 เวลา 08.30 -16.30 น. นายจอมพงษ ์ชูทบัทิม รองประธาน ร่วมประชุมติดตามผล

การดาํเนินงานชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานประกอบการ ชุมชน สถานศึกษา และหน่วยงานใน

สงักดักระทรวงยุติธรรม จงัหวดัฉะเชิงเทรา ปีงบประมาณ 2564 ครังที 1/2564  ณ ห้องประชุมพุทธโสธร 

ชนั 2 สาํนกังานสาธารณสุขจงัหวดัฉะเชิงเทรา 



21 ธันวาคม 2563 เวลา 13.30 น. นายพรชัย  ธรรมจรูญ ผู ้จ ัดการหอการค้าฯ ร่วมประชุม

คณะกรรมการส่งเสริมและพฒันาคุณภาพชีวิต คนพิการ ประจาํจงัหวดัฉะเชิงเทรา ครังที 1/2564  ณ ห้อง

ประชุมพระยาศรีสุนทรโวหารชนั 1 ศาลากลางจงัหวดัเชิงเทรา 

 

21 ธนัวาคม 2563 เวลา 08.30 - 12.00 น. นายณรงค์ศกัดิ แกว้เมืองเพชร รองประธาน ร่วมประชุม

สรุปผลการพิจารณารูปแบบทางเลือกทีเหมาะสมโครงการ (สัมมนาครังที 2 โครงการสาํรวจและออกแบบ

ทางแยกต่างระดบั จุดตดัทางหลวงหมายเลข 304 กบัทางหลวงหมายเลข 3245 (แยกพนมสารคาม) และทาง

หลวงหมายเลข 3076  ณ ห้องประชุมศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก เทศบาลตาํบลพนมสารคาม อาํเภอพนมสารคาม

จงัหวดัฉะเชิงเทรา 

21 ธนัวาคม 2563 เวลา 09.30 น. นายอาทร ผดุงเจริญ  รองประธาน ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการ

ทรัพยากรนําจังหวดัฉะเชิงเทรา ครังที 3/2563 ณ ห้องประชุมมรุพงศ์ศิริพฒัน์ ชนั 4 ศาลากลางจังหวดั

ฉะเชิงเทรา 

22 ธนัวาคม 2563 เวลา 08.30 - 16.00 น. นายจอมพงษ์ ชูทบัทิม รองประธาน ร่วมอบรมโครงการ

ขบัเคลือนกลไกเชิงนโยบายในการป้องกนัและแกไ้ขปัญหาการคา้มนุษยด์า้นแรงงานไปสู่การปฏิบติั จงัหวดั

ฉะเชิงเทรา ประจาํปีงบประมาณ 2564  ณ ห้องประชุมบางปะกง ชัน 2 โรงแรมทีวินเทจ อาํเภอบางคลา้ 

จงัหวดัฉะเชิงเทรา 

 

23 ธนัวาคม 2563 เวลา 10.00 น. นายประโยชน์ โสรัจจกิจ ประธาน ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการ

จดัระบบการจราจรทาง  (อจร.) จงัหวดัเชิงเทรา ครังที 1/2563  ณ ห้องประชุมมรุพงศศิ์ริพฒัน์ ชนั 4 ศาลา

กลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

24 ธนัวาคม 2563 เวลา 13.30 น. นายประโยชน์  โสรัจจกิจ ประธาน ร่วมประชุมคณะกรรมการ

บริหารงานจงัหวดัแบบบูรณาการ (กบจ.) จงัหวดัฉะเชิงเทรา ครังที 6 /2563 ณ หอ้งประชุมมรุพงศ ์ศิริพฒัน์

ชนั 4 ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา 
 

- กิจกรรมอืนๆ 

17 ธันวาคม 2563 เวลา 16.00- 20.00 น. นายประโยชน์ โสรัจจกิจ ประธานร่วมประชุม

คณะกรรมการ EEC จงัหวดัฉะเชิงเทรา ครังที 4/ 2563 และร่วมงานเลียงส่งทา้ยปีเก่าและตอ้นรับปีใหม่ 2564 

ณ ร้านอาหารบอส ตาํบลคลองนา อาํเภอเมือง จงัหวดัฉะเชิงเทรา 

 



 นายประโยชน์ โสรัจจกิจ (ประธาน) กล่าวขอบคุณผูว้่าราชการจงัหวดัฉะเชิงเทรา (นายไมตรี ไตรติ

ลานนัท)์ ทีไดม้าเขา้ร่วมการประชุมในครังนี ซึงถือไดว้่าเป็นครังแรกในฐานะผูว้่าราชการจงัหวดัฉะเชิงเทรา

ทีเขา้ร่วมการประชุมกบัหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทราและเรียนเชิญผูด้าํรงตาํแหน่งใหม่แนะนาํตวั ไดแ้ก่ นาย

พลูทรัพย ์สมบูรณ์ปัญญา รองผูว้่าราชการจงัหวดัฉะเชิงเทรา รศ.ดร.ดวงพร ภู่ผะกา อธิการบดีมหาวิทยาลยั

ราชภัฏราชนครินทร์  นายพสิษฐ์ พรหมภกัดี  พาณิชยจ์ังหวดัฉะเชิงเทรา นายอนุชา อินทรศร หัวหน้า

สาํนกังานจงัหวดัฉะเชิงเทรา นางสาวสิทธิอาพร เชยนาค พฒันาสังคมและความมนัคงของมนุษยจ์งัหวดั

ฉะเชิงเทรา นายประสิทธิ ปาตงัคะโร สวสัดิการและคุม้ครองแรงงานจงัหวดัฉะเชิงเทรา นางสาวปราณี ชลา

รักษ ์แรงงานจงัหวดัฉะเชิงเทรา นางสาวปาริฉตัร จนัทร์อาํไพ ประกนัสงัคมจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

และนางสาวฆนีรส โพธิเจริญ ปฏิรูปทีดินจงัหวดัฉะเชิงเทรา  

 นายไมตรี ไตรติลานนัท ์( ผูว้่าราชการจงัหวดัฉะเชิงเทรา) กล่าวว่าฝากว่าทุกภาคส่วนตอ้งร่วมมือกนัในการ

ขบัเคลือนให้จังหวดัฉะเชิงเทราเป็นเมืองทีน่าอยู่ น่าเทียวและน่าลงทุนให้เป็นรูปธรรมให้ได ้ทงันีผูว้่าราชการ

จงัหวดัไดก้ล่าวเพิมเติมว่า จากการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารการพฒันาเขตพฒันาพิเศษภาคตะวนัออก 

(กบจ.) ครังที 4/2563 เมือวนัที 12 พฤศจิกายน 2563 นายสุพฒันพงษ์ พนัธ์มีเชาว ์รองนายกรัฐมนตรี และ

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลงังานไดก้าํชบัใหทุ้กหน่วยงานทีเกียวขอ้งเร่งรัดการพฒันาดา้นต่างๆในจงัหวดั

ฉะเชิงเทราเพือรองรับโครงการการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) มากยิงขึน ทังนี

คณะกรรมการนโยบายเขตพฒันาพิเศษภาคตะวนัออกมีกาํหนดเขา้พบผูว้่าราชการจงัหวดัในช่วงปลายเดือน

พฤศจิกายน  2563  จึงขอเชิญผูที้เกียวขอ้งเขา้ร่วมการหารือดงักล่าว 

 มตทิีประชุม รับทราบ 

วาระที  2      เรืองรับรองรายงานการประชุมฯ ครังที 6/2563  

มตทิีประชุม รับรอง 
 

วาระที  3      เรืองสืบเนืองจากการประชุม 

  นายประโยชน์ โสรัจจกิจ (ประธาน) กล่าวว่าการจัดกิจกรรมลานคนเดินหอการค้าจังหวัด

ฉะเชิงเทรา กลุ่มของผูป้ระกอบการรุ่นใหม่ (Young Entrepreneur chamber of commerce-YEC) เป็น

ผูรั้บผิดชอบในการจดักิจกรรมลานคนเดินหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา โดยจุดประสงค์ของกิจกรรมคือ 

ส่งเสริมการขายของผูป้ระกอบการรุ่นใหม่และผูป้ระกอบการผลิตภณัฑท์อ้งถินของจงัหวดัฉะเชิงเทรา ทงันี

รายละเอียดการจดักิจกรรมดงักล่าวมีดงันี 

 -สถานทีลานดา้นขา้งหา้งสรรพสินคา้ BIC C สาขา ๒  

 -ประเภทร้านคา้: food truck และร้านขายเสือผา้และของใช ้ 



 -กิจกรรมนนัทนาการ :ลานการแสดงดนตรี  

วนัเวลาเริมกิจกรรม: จะจดังานกิจกรรมทุกวนัเสาร์ วนัเสาร์ที1 และเสาร์ที 3 ของเดือน โดยจะเริมวนัเสาร์ที 

6 กุมภาพนัธ ์2564 

 มตทิีประชุม รับทราบ 
 

วาระที  4    เรืองเพอืพจิารณา 

 4.1 เรือง แนวทางการพัฒนาจังหวัดฉะเชิงเทรา สู่การเป็นเมืองทีอยู่อาศัยชันดี (smartcity) เพือ

รองรับโครงการเขตพฒันาพเิศษภาคตะวนัออก EEC (ด้านโครงสร้างพนืฐาน , ด้านการท่องเทียวและเกษตร 

, ด้านทรัพยากรธรรมชาตแิละสิงแวดล้อม , ด้านการพฒันาด้านการศึกษา) 

 นายณรงคศ์กัดิ  แกว้เมืองเพชร  (รองประธาน) กล่าวว่าหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา กาํลงัผลกัดนั

แนวทางการพฒันาจงัหวดัฉะเชิงเทรา สู่การเป็นเมืองทีอยู่อาศยัชนัดี (smartcity) เพือรองรับโครงการเขต

พฒันาพิเศษภาคตะวนัออก EEC (ด้านโครงสร้างพืนฐาน , ด้านการท่องเทียวและเกษตร , ด้าน

ทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดลอ้ม , ดา้นการพฒันาดา้นการศึกษา) 

 ด้านโครงสร้างพนืฐาน:  

๑. โครงการก่อสร้างทางหลวงสายเลียงเมืองฉะเชิงเทรา และโครงการปรับปรุงทางหลวงชนบท 

ฉช. เพือแกไ้ขปัญหาการจราจรติดขดัและรองรับเขตพฒันาพิเศษภาคตะวนัออก 

๑.๑ การปรับปรุงถนน โดยใหค้วามสาํคญัต่อผวิถนนมากขึน โดยไม่ใหพื้นผวิถนนลืน จน 

นาํไปสู่การอุบติัเหตุทางถนน และเห็นควรใหมี้การติดตงัรัวเหลก็เพือลดความรุนแรงและความสูญเสียทีจะเกิดขึน  

 - ทางหลวงหมายเลข ๓๖๕ เลียงเมืองฉะเชิงเทรา :ขยาย/ยึดสะพานให้ยาวขา้มสามแยกบา้นใหญ่ ( 

วดันาคู วดับางปรง ) เพือแกไ้ขปัญหาการจราจร ใหส้มบูรณ์ในครังเดียว 

-ทางหลวงหมายเลข ๓๑๔ สิริโสธร :แกไ้ขปรับปรุงสามแยก วดัผาณิตตาราม และแยกคลอง 

สวน ให้ช่องทางซา้ยผ่านตลอด ตลอดทังให้มีการแก้ไขปรับปรุง จุดกลบับนพืนทางให้มีความถูกต้อง 

เหมาะสม และปลอดภยั   

 -ทางหลวงหมายเลข ๓๐๔ ตอนสีแยกกองพล ร.๑๑ - วดัหวัสวน แกไ้ขปรับปรุง พืนผถินน 

ไม่ใหเ้กิดการลืนไถลเมือมีฝนตกลงมา และเพิมรัวเหล็กบริเวณเสาไฟฟ้าเสาป้ายเป็นอย่างน้อยเพือลดความ

รุนแรง/สูญเสียจากอุบัติเหตุ แก้ไขปรับปรุงจุดกลบัรถใต้สะพานให้สามารถกลบัรถได้อย่างเหมาะสม 

สะดวก และปลอดภยั แกไ้ขปรับปรุงทางเขา้-ออกใหมี้ความเหมาะสม สะดวก และปลอดภยั 

-ทางหลวงชนบท นย.๓๐๐๑ มีความชาํรุดเสียหายหลายแห่ง ทงัๆทีเพิงส่งมอบงานมา ๑ 

สิงหาคม ๒๕๖๓ 



 -ทางหลวงชนบท ฉช. ๒๐๐๔ ปากทางเข้าวดับางปรง ติดตามงบประมาณการขยาย ถนนเป็น ๔

ช่องทาง และขยายไหล่ทาง บางส่วน ( ๔๐๐ เมตร) 

-อบจ.ฉช.๓๐๑๔ แกไ้ขปรับปรุงสามแยกตลาดปองพล ร่วมกบัแขวงทางหลวงฉะเชิงเทรา   

การก่อสร้างท่อระบายนาํนอกเขตชุมชน และการเชือมแนวถนนทีไม่มีความต่อเนือง 

 -อบจ.ฉช.๓๓๑๕สภาพพืนผวิการจราจรเป็นคลืน ไม่สมาํเสมอ 

๑.๒ การก่อสร้างถนนใหม่ 

-ทางหลวงชนบท ฉช. ๓๐๐๑ เร่งรัดการก่อสร้างใหแ้ลว้เสร็จตามสญัญา ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔ 

๑.๓ การปรับปรุงจุดกลบัรถ  

-ทางหลวงหมายเลข ๓๑๔ สิริโสธร ในเขตเมือง : 

-จุดกลบัรถบริเวณปากทางถนน ประชาสรรค์: แกไ้ขปรับปรุง ให้มีความเหมาะ สะดวก  

รวดเร็ว และปลอดภยั แกไ้ขปรับปรุงไฟฟ้าส่องสว่าง ทีมีตน้ไมม้าบดบงัให้สามารถใชป้ระโยชน์

อยา่งเต็มที  

-จุดกลบัรถทีสามแยกถนนมหาจกัรพรรดิ และใตส้ะพานโรงพยาบาลเกษมราษฎร์  

-ทางหลวงหมายเลข๓๐๔สุวินทวงค์: แกไ้ขปรับปรุงจุดกลบัรถใตส้ะพาน และบนพืนทางทงัหมด

ใหมี้เหมาะสม สะดวก และปลอดภยั 

๑.๔ การเสนอปิดจุดกลบัรถ 

 -ทางเขา้วดัตน้ตาล  

 -หนา้โรงงานอุตสาหกรรมคอมเพรสเซอร์ไทย  

 -หนา้ร่วมมิตรฟาร์ม  

 -ทางหลวงหมายเลข ๓๐๔ ตอนทีกาํลงัก่อสร้าง ขอใหย้กเลิกจุดกลบัรถบนพืนทงั ๒ จุด  

๑.๕ การแกไ้ขการจอดรถรุกลาํพืนทีการจราจร  

 -บริเวณหนา้ตลาดสุวินทวงค ์

 -ตลาดหนา้วดัคลองเจา้ทงั ๒ ฝังถนน  

 -หนา้ตลาดทางเขา้วดับางสาย 

๑.๖ การแกไ้ขปรับปรุง ทางเขา้ออก ร่วมกบัถนนอบจ.ฉช.๓๐๑๔ 

 - แยกหนา้ตลาดปองพล 

๑.๗ การปรับปรุงสะพาน  

-คอสะพานคลองบางไผ ่ทีมีการทรุดตวัอยา่งมาก 



-ทางหลวงหมายเลข ๓๑๕ สุขประยรู แกไ้ขปรับปรุงคอสะพาน คลองทรายมูล และคลองนาทีมีการทรุด

ตวัอยา่งมาก เพิมเครืองหมายจราจรให้ชดัเจน และเพิมไฟฟ้าส่องสว่างให้เพียงพอ  อีกทงัซ่อมแซมผิวทางทีชาํรุด

เสียหายเป็นอยา่งมาก ทงันีคาดว่าจะดาํเนินการปรับคอสะพานเสร็จสินภายในหนึงเดือนได ้ 

๑.๘ การแกไ้ขวงเวียน ใหทุ้กทางสามารถเลียวซา้ยไดโ้ดยไม่ตอ้งเขา้ในวงเวียน 

 -วงเวียนทีแยกบางคลา้  

       ๑.๙ อืนๆ 

 -ทางหลวงชนบท นย.๓๐๐๑ เสนอขอใหย้า้ยด่านชงันาํหนกัทีองครักษ ์มาอยูใ่นเขตฉะเชิงเทรา ใกล้

สีแยกบางนาํเปรียว 

 - ใหจ้ดัทาํป้ายชือถนนสิริโสธร ขนาดใหญ่และมาตรฐาน ติดตงัไวใ้หเ้ห็นเด็นชดั และเหมาะสม 

 ๒. โครงการก่อสร้างสะพานขา้มแม่นาํบางปะกงแห่งที ๓ พร้อมถนนต่อเชือมถนนผงัเมืองสาย ฎ ๑ 

 จุดประสงค ์คือ  เพือสร้างความคล่องตวัดา้นจราจร บริเวณตลาดบา้นใหม่มากยงิขึน  

เพือเชือมต่อระบบโครงข่ายการขนส่งและคมนาคมให้เสร็จสมบูรณ์ตามผงัเมืองรวม เมืองฉะเชิงเทรา เพือ

รองรับการขยายตวัในอนาคตของเมืองในทางดา้นเหนือของจงัหวดัฉะเชิงเทรา ซึงเป็นการเปิดพืนทีใหม่ของ

เมืองตามทีกาํหนดไวใ้นผงัเมืองรวม โดยถนนสาย ฎ๑ เป็นเป็นหลกัทีชีนาํการพฒันา 

 ๓. โครงการปรับปรุงทางหลวงชนบท ฉช. 3005 แยกทางหลวงหมายเลข 314 – อ.บ้านโพธิ            

จ.ฉะเชิงเทรา พร้อมก่อสร้างสะพานขา้มแม่นาํบางปะกง จาก 2 ช่องทาง เป็น 4 ช่องทาง ตามรูปของถนนที

ตอ้งการขยายจาก 2 เป็น 4 ช่องจราจร  

จุดประสงค ์คือ  เพือลดปริมาณการจราจรทีเขา้สู่ตวัเมืองฉะเชิงเทรา โดยแยกการจราจร    

ทีตอ้งการผา่นออกจากเขตพืนทีตวัเมืองฉะเชิงเทราเพือช่วยแกไ้ขปัญหาการจราจรทีติดขดัในเขตตวัเมือง

ช่วงเวลาเร่งด่วน เพือเชือมต่อระบบโครงข่ายการขนส่งและคมนาคมใหเ้สร็จสมบูรณ์ เป็นทางเลือกนอกจาก

เส้นทาง ทางหลวง 304 ตอนฉะเชิงเทรา-เขาหินซอ้น ในการเดินทางไปภาคอีสานผ่านเขาหินซอ้นตาม

เสน้ทางหลวงหมายเลข 331 หรือจากเขาหินซอ้นไปบางปะกง และถนนมอเตอร์เวย ์สาย 7 ลดปัญหาในเขต

เมืองฉะเชิงเทรา 

นายประโยชน์  โสรัจจกิจ (ประธาน) กล่าวว่าขอความร่วมมือทางจงัหวดัผลกัดนังบประมาณเพือ

ดาํเนินการตามโครงการโครงสร้างพืนฐานดงักล่าว  

นายไมตรี  ไตรติลานันท์ (ผูว้่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา) กล่าวว่าขอให้หอการค้าจังหวัด

ฉะเชิงเทรารวบรวมรายชือผูป้ระกอบการทีมีความสนใจปรับปรุงถนนให้แก่สาธารณะ โดยไม่คิดค่าใชจ่้าย 

เช่น การติดตงัไฟฟ้า การทาํป้าย และนาํส่งรายชือผูป้ระกอบการดงักล่าวมายงัทางจงัหวดั ทงันี บริษทั โต



โยตา้มอเตอร์ ประเทศไทย จาํกดั (โรงงานบา้นโพธิ) มีความยินดีทีจะอาสาปรับปรุงถนนให้แก่สาธารณะ

โดยไม่คิดค่าใชจ่้าย  

 ด้านการท่องเทียวและเกษตร: 

๑. การท่องเทียว:  

นายมนสั ตนังาม (รองประธาน) กล่าวว่าเสนอโครงการท่องเทียวทางสายนาํ “ท่องเทียวชุมชนบา้น

ท่าอิฐ ไหวพ้ระศกัดิสิทธิทางสายนาํ บริเวณสองฝังลาํนาํบางปะกง เพือให้แม่นาํบางปะกงซึงเป็นแม่นาํทีอยู่

คู่กบัจงัหวดัฉะเชิงเทรา และไดใ้ชป้ระโยชน์อยา่งเต็มประสิทธิภาพ ทงัในดา้นการท่องเทียว การขนส่ง และ

การสร้างเศรษฐกิจของจงัหวดัฉะเชิงเทรา เพิมมากขึน ใหมุ่้งเนน้การพฒันาเมืองเก่าทีมีอยู่เดิมให้น่าอยู่ มิใช่

การสร้างเมืองใหม่ โดยส่งเสริมการดาํเนินการอยา่งครบระบบ 

นายไมตรี  ไตรติลานันท์ (ผูว้่าราชการจงัหวดัฉะเชิงเทรา) กล่าวว่าสนับสนุนแนวคิดสะอาดกาย 

สะอาดใจ และสะอาดสถานทีและสิงแวดลอ้ม เช่น การกาํจดัผกัตบชวา เพือลดการกีดขวางทางนาํผ่านและ

ปรับภูมิทศัน์ใหส้วยงาม โดยขอให้เริมดาํเนินการโครงการท่องเทียวทางนาํในเส้นทางใกล้ๆ  ทีมีศกัยภาพ

เดิม และค่อยขยายไปสู่ชุมชนทีมีความพร้อมต่อไป โดยเนน้การเขา้ไปพฒันาพืนทีแหล่งท่องเทียวเป้าหมาย

ในเรืองความสะอาด ความปลอดภยั ความพร้อมสะดวกสบาย ทุกๆ ดา้น โดยให้ทางท่องเทียวและกีฬา

จงัหวดัฉะเชิงเทรา กรมเจา้ท่า หน่วยงานทีเกียวขอ้งบูรณาการทาํงานร่วมกนัเพือให้เกิดเป็นรูปธรรมโดย

เร่งด่วน 

๒. การเกษตร:  

นายจิตรกร เผด็จศึก (ประธาน) กล่าวว่าหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา พยายามผลกัดนัให้จงัหวดั

ฉะเชิงเทราเป็น “มหานาครเกษตรปลอดภยั”มาโดยตลอด โดยมุ่งหวงัใหมี้การบูรณาการเชิงนโยบายระหว่าง

หลายหน่วยงาน อาทิ หอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา มหาวิทยาลยัราชภฏัราชนครินทร์  และสาํนักงานเกษตร

จงัหวดัฉะเชิงเทรา ทงันี หอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา ไดมุ่้งคิดโครงการ “ศนูยผ์ลิตและจาํหน่ายสินคา้เกษตร

ปลอดภยัในเขตปฏิรูปทีดินจงัหวดัฉะเชิงเทรา” ทงัมีรายละเอียดของโครงการดงันี 

 -สถานทีดาํเนินโครงการฯ :ทีตงัของ สปก. 

 -งบประมาณการก่อสร้าง :ประมาณ ๑๕ ลา้นบาท  

 -แนวคิดดาํเนินการ: Supermarket เกษตรกร โดยเกษตรกรเขา้มาบริหารพืนทีเองตงัแต่กระบวนการ

ผลิต จนถึงการนาํผลผลิตทางการเกษตรมาจาํหน่ายในบริเวณโครงการนี โดยไม่ตอ้งผา่นพ่อคา้คนกลาง 

นายไมตรี  ไตรติลานันท์ (ผูว้่าราชการจงัหวดัฉะเชิงเทรา) กล่าวว่าจงัหวดัฉะเชิงเทรามีพืนทีดา้น

การเกษตรมากทีสุด แต่มีรายไดจ้ากการเกษตรคิดเป็น ร้อยละ 5 ของผลิตภณัฑ์มวลรวมของจงัหวดั (GPP) 



หรือ ประมาณ 8,000-9,000 บาท ต่อ ไร่ แต่รายไดก้ารเกษตรของเกษตรกรในจนัทบุรี เกือบ 20,000 บาท ต่อ

ไร่ เกษตรกรจงัหวดัฉะเชิงเทราปลกูพืชเยอะ แต่ปลกูพืชทีไม่มีคุณภาพ และเป็นพืชทีใชป้ริมาณนาํเยอะ ทาํ

ให้เกิดปัญหาการขาดแคลนนําดิบและนําเพือใช้ในการบริโภคตามมา ด้วยเหตุนีเห็นควรส่งเสริมให้

เกษตรกรใชพื้นทีการเกษตรให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยเฉพาะพืนทีการเกษตรใน อ.บางนาํเปรียว  และ      

อ.คลองเขือน และควรใชแ้นวคิด “ตลาดนาํการผลิต”เป็นหลกัก่อนการปลูกพืชใดๆ เพือให้ทราบแน่ชดัว่า 

พืชทีจะปลกูนนัสามารถจาํหน่ายและสร้างรายไดไ้ดอ้ยา่งแน่นอน โดยขอให้การทาํงานบูรณาการร่วมกนั และ

ให้ทาง สปก.ดาํเนินการไปทาํรายละเอียดโครงการทีสมบูรณ์พร้อมรูปแบบทีชดัเจนนาํมาเสนอเพือร่วมกัน

พิจารณาความเหมาะสมโดยเร็ว ซึงการดาํเนินโครงการนีจะพิจารณาใช้งบประมาณจากรองนายกรัฐมนตรี 

จาํนวน 15 ลา้นบาท มาทาํใหส้าํเร็จ เพือใหเ้กิดประโยชน์ต่อพีนอ้งประชาชนทีทาํการเกษตรต่อไป 

นายประโยชน์  โสรัจจกิจ (ประธาน) กล่าวว่ายนิดีทีจะแบ่งปันรายละเอียดผลิตภณัฑท์างการเกษตร

ทีเกษตรกรไทยสามารถผลิตได้เอง เพือทดแทน /ลดการนําเข้าจากต่างประเทศ ให้แก่สํานักงานพาณิชย์

จงัหวดัต่อไป  

 ด้านทรัพยากรธรรมชาตแิละสิงแวดล้อม:  โดยเฉพาะเรืองทรัพยากรนาํ  

นายประโยชน์  โสรัจจกิจ (ประธาน) กล่าวว่าไดเ้น้นยาํถึงความสาํคญัปริมาณนาํดิบทีมีคุณภาพ ที

สามารถยกระดบัการผลิตนาํประปาได ้ 

 ๑.โครงการยกระดบัคุณภาพนาํประปาเพือนาํไปสู่ประปาดืมได ้ทงันีหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา

ส่งเสริมให้มีการพฒันาคุณภาพนาํประปาจนสามารถบริโภคไดจ้ากก๊อก เพือให้ประชาชนสามารถดืมนํา

สะอาดไดจ้ากก๊อกนาํ ลดค่าใชจ่้ายในการซือนาํขวดและลดปริมาณขยะจากขวดพลาสติก  

 ๒.โครงการสูบนาํคืนถิน ซึงขณะนีเป็นการตงังบศึกษาโครงการ โดยกระบวนการนาํนาํจากแม่นาํ

บางปะกงในช่วงนาํหลาก สูบกลบัไปไวที้เขือนสียดั ซึงมีปริมาณการเก็บอยา่งเพียงพอ แต่การเก็บนาํไวใ้ชย้งั

ไม่เต็มประสิทธิภาพของเขือน เพือการส่งเสริมหาแหล่งนาํดิบจากภาคเอกชน นอกเหนือจากแหล่งนาํดิบทีมี

สัมปทานกับการประปาส่วนภูมิภาค เนืองจากปัจจุบนั นําดิบจากแหล่งนาํดิบทีมีสัมปทานมีปริมาณไม่

เพียงพอ แต่ยงัมีปัญหาดา้นเงือนไขสมัปทานทียงัไม่หมดสญัญา ดว้ยเหตุนีจึงมิอาจแสวงหาแหล่งนาํดิบจาก

เอกชนอืนได ้ 

นายอาทร ผดุงเจริญ (รองประธาน) กล่าวว่า เสนอว่าปัจจุบนัการประปานครหลวงไดมี้การเดินท่อ

นาํดิมขนาด 1 เมตร มาถึงตาํบลเทพราช ซึงเห็นว่าน่าจะเป็นทางเลือกในการบริหารจดัการนาํดิบของจงัหวดั

ฉะเชิงเทรา ใหเ้พียงพอ 



นายไมตรี  ไตรติลานนัท ์(ผูว้่าราชการจงัหวดัฉะเชิงเทรา) กล่าวว่าในเรืองการต่อท่อนาํประปาจาก

การประปานครหลวงมาถึงเทพราชนัน ขอให้หน่วยงานทีเกียวขอ้งดาํเนินการเช็คขอ้มูลและนาํมารายงาน

ผูว้่าราชการจงัหวดัฉะเชิงเทรา อย่างเร่งด่วน เพือจะเป็นทางเลือกในการใชน้าํดิบไดอ้ย่างเพียงพ่อในพืนที

จงัหวดัฉะเชิงเทรา ยนืยนัว่าจะดาํเนินการเรืองนีและขอความร่วมมือจากผูที้มีส่วนเกียวขอ้งบอกพิกดั หรือ 

ตาํแหน่งของแหล่งนาํดิบทีอยูใ่กลก้บัผูป้ระกอบการผลิตนาํของเอกชน ขอ้มูลในส่วนนีจะเป็นประโยชน์ต่อ

การวางแผนจดัทาํเรืองเสนอการจดัเตรียมแหล่งนาํดิบจากเอกชนในยามทีนาํดิบจากแหล่งทีมีสัมปทานไม่

เพียงพอต่อไป นอกจากนีผูว้่าราชการจังหวดัฉะเชิงเทราให้ความเห็นว่า แมว้่านําดิบของผูป้ระกอบการ

เอกชนอาจจะไม่มีคุณภาพ แต่สามารถหาหนทางกรองใหส้ะอาด หรือ ปรับปรุงคุณภาพนาํในภายหลงัได ้มี

นาํดีกว่าไม่มีนาํ 

นายประโยชน์  โสรัจจกิจ (ประธาน) กล่าวว่ากล่าวว่า ไดมี้การเชิญหน่วยงาน กรมชลประทาน

ฉะเชิงเทรา คลองสียดั คลองพระองคเ์จา้ไซยานุชิต การประปาส่วนภูมิภาคฉะเชิงเทรา มาร่วมให้ขอ้มูลเพือ

การพฒันาแหล่งนาํ ซึงมีประเด็นเพือเสนอปรับปรุงและแกไ้ขดงันี 

1.อ่างเก็บนาํหว้ยกรอกเคียน ติดตามความคืบหนา้ และอุปสรรค ในการก่อสร้าง 

2.การจดัสรรหานาํดิบ เพือจดัส่งใหก้ารประปา มีบริษทัรับประมลูไปแลว้  เอกชนอืนไม่สามารถจดัส่ง    

  ใหไ้ดโ้ดยตรง นาํจากบ่อดิน ไม่มีคุณภาพทีจะนาํมาผลิตนาํประปาได ้

            การสูบนาํเขา้ไปในบ่อดินบ่อลกูรัง (พนมสารคาม) ไม่มีใครใหค้าํตอบทีชดัเจนได ้ว่าจะทาํไดอ้ยา่งไร 

             การนาํนาํดิบจากเขือนสียดัมาผลิตนาํประปาทีการประปาฉะเชิงเทรา โดยการฝังท่อลอดแม่นาํบางปะกง 

            การแกไ้ขนาํดิบอยา่งยงัยนื ทาํสร้างคลองเหมือนคลองประปาในกรุงเทพมหานคร 

4.นาํในคลองต่างๆ ปัจจุบนัมีสีแดงคลา้ยสีสนิม เกิดจากอะไร และจะเเกไ้ขไดอ้ยา่งไร 

5.เสนอการก่อสร้างพืนผวิคลองเป็นคอนกรีต เริมการก่อสร้างในคลองทีสาํคญัก่อน 

6.การรักษาเสถียรภาพของคลอง เพือป้องกนัถนนเลียบคลองทรุดตวั ชาํรุดเสียหาย 

 ด้านการพฒันาด้านการศึกษา:  

นายประโยชน์  โสรัจจกิจ (ประธาน) กล่าวว่ามีความกงัวลต่อคะแนนผลการเรียนทีตกตาํของ

นกัเรียนในจงัหวดัฉะเชิงเทรา เห็นไดช้ดัจาก โดยดูจากคะแนนเฉลียO-Net ในระดบัประถมศึกษาปีที 6 , 

มธัยมศึกษาตอนตน้ (มธัยมที 3)  และมธัยมศึกษาตอนปลาย (มธัยมที 6) ตาํกว่าคะแนนเฉลียของภาคและ

ของระดบัประเทศ และคะแนนด้านวิชาชีพ ทังระดับ ปวช. และ ปวส.อาชีวะก็ไม่ได้สูงมากนัก ทงัๆ ที

จงัหวดัฉะเชิงเทราอยูพื่นทีทีมีการส่งเสริมอุตสาหกรรม และผลภณัฑม์วลรวมของจงัหวดัสูงเป็นอนัดบัที ๕ 



ของประเทศก็ตาม ซึงเป็นทีน่าเป็นห่วงและหน่วยงานภาครัฐจะตอ้งให้ความสาํคญัและหาแนวทางแกไ้ข

อยา่งเร่งด่วนต่อไป 

รศ.ดร.ดวงพร ภู่ผะกา (อธิการบดีมหาวิทยาลยัราชภัฏราชนครินทร์) กล่าวว่า ให้ความเห็นอีก

มุมมองว่า ควรใหค้วามสนใจประเด็นการมีงานทาํหรือไม่ มากกว่า คะแนนผลสาํฤทธิทางการเรียน และที

สําคัญทิศทางนโยบายของEEC ก็ให้ความสําคัญในด้านการมีงานทาํเป็นเป้าหมายทีสําคัญ ด้วยเหตุนี

มหาวิทยาลยัราชภัฏราชนครินทร์ยินดีทีจะร่วมมือกับหอการค้าจังหวดัฉะเชิงเทราในการคัดเลือกเด็ก

นักเรียนทีมีความสามารถและหาช่องทางการประกอบอาชีพต่อไปในอนาคต และเห็นควรพฒันาทกัษะ

ดิจิตอลให้แก่ครูผูส้อนหนังสือเพิมขึน เพือให้ทันต่อสถานการณ์การเรียนการสอนทางออนไลน์ในยุค

ปัจจุบนั นอกจากนี ภาวะขาดแคลนแรงงานกาํลงัเป็นปัญหาทีสาํคญัในปัจจุบนัและอนาคต เนืองจากก่อน

เกินวิกฤตการณ์ไวรัสโควิด แรงงานไดเ้ดินทางกลบัภูมิลาํเนาและหลายคนไดติ้ดไวรัส ตลอดจน ขาดแคลน

ทุนทรัพยใ์นการเล่าเรียนหนังสือ ด้วยเหตุผลทงัหมดนี จึงทาํให้เกิดภาวะขาดแคลนทรัพยากรมนุษยว์ยั

แรงงานอยา่งต่อเนือง ไม่ตอบสนองต่อการเติบโตขององคก์รในยคุโลกาภิวตัน ์ 

นายประโยชน์  โสรัจจกิจ (ประธาน) กล่าวยาํว่า ถึงอย่างไรคะแนนก็ยงัมีความสําคัญในการ

ประเมิน เนืองจากคะแนนสอบดงักล่าวเป็นคะแนนพืนฐานทีสาํคญั ทงันีเห็นควรหารือว่า ปัญหาระบบ

การศึกษาในจงัหวดัฉะเชิงเทราเกิดจากสาเหตุอะไร-ครู นกัเรียน หรือ ระบบการศึกษาของจงัหวดั  

 นายไมตรี  ไตรติลานันท์ (ผูว้่าราชการจงัหวดัฉะเชิงเทรา) กล่าวว่ากล่าวว่า ในการประชุม กศจ.

จงัหวดั ผูว้่าราชการจงัหวดัฉะเชิงเทรา จะเขา้ไปประชุมเพือนาํเรืองประเด็นดา้นการพฒันาการศึกษาไป

หารือและร่วมกนัหาแนวทางแกไ้ขปัญหาอยา่งเร่งด่วน 

 4.2 ขอ้เสนอเขา้สู่ กกร. และกรอ.จงัหวดัฉะเชิงเทรา  

นายประโยชน์  โสรัจจกิจ (ประธาน) กล่าว่าจากการประชุมคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 

สถาบนั ครังที 3/2563 (ประกอบดว้ย หอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา สภาอุตสาหกรรมจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

สมาคมธนาคารไทย จงัหวดัฉะเชิงเทรา) โดยหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา ทาํหนา้ทีเป็นประธานการประชุม 

เมือวนัที 5 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมอาคารหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา มีมติในที

ประชุมเสนอเรืองเขา้สู่ กรอ.จงัหวดัฉะเชิงเทรา ประกอบดว้ย 

ประเด็นด้านการพฒันาคุณภาพชีวติ 

ประเด็นที 1) การพฒันาดา้นการศึกษาของจงัหวดัฉะเชิงเทราทีอยูใ่นเกณฑต์าํกว่ามาตรฐาน 

ประเด็นที 2) การสร้างจงัหวดัฉะเชิงเทรา ใหเ้ป็นเมืองน่าอยู ่โดยเนน้ความสะอาดปลอดภยั 

 



ประเด็นด้านการแก้ไขปัญหา 

ประเด็นที 1) ขอใหห้น่วยงานภาครัฐกาํหนดแนวทางแกไ้ขปัญหาทางขา้มรถไฟในพืนทีเพือใหเ้กิด

ความปลอดภยัในชีวิตและทรัพยสิ์นของประชาชน 

ประเด็นที 2) ขอใหห้น่วยงานทีรับผดิชอบเรืองแนววางท่อต่างๆ ทีอยูใ่ตดิ้นชีแจงแนวทางการ

ป้องกนัการเกิดอนัตรายแก่ประชาชนอยา่งทวัถึงอยา่งเป็นรูปธรรม (ท่อก๊าซ ท่อแก๊ส ท่อนาํดิบ) 

ประเด็นที 3) ขอให ้กกร.จงัหวดัฉะเชิงเทรา เขา้ไปมีส่วนร่วมในโครงการทีมีผลกระทบต่อภาคประชาชน

ประเด็นการตดิตามเพอืให้เกดิเป็นรูปธรรม 

ประเด็นที 1) โครงการก่อสร้างทางหลวงสายเลียงเมืองฉะเชิงเทรา เพือแกไ้ขปัญหาการจราจรติดขดั

และรองรับเขตพฒันาพิเศษภาคตะวนัออก 

ประเด็นที 2) โครงการสูบนาํคืนถิน 

ประเด็นที 3) โครงการยกระดบัคุณภาพนาํประปาเพือนาํไปสู่ประปาดืมได ้

ประเด็นที 4) การส่งเสริมการท่องเทียวทางสายนาํ  “โครงการท่องเทียวชุมชนบา้นท่าอิฐ ไหวพ้ระ

ศกัดิสิทธิทางสายนาํ” 

ประเด็นที 5) ติดตามโครงการก่อสร้างถนนสายลาดกระบงั-อ่อนนุช ทีล่าชา้เกิดผลกระทบต่อ

ประชาชน 

ประเด็นที 6) ติดตามความคืบหนา้โครงการอ่างเก็บนาํหว้ยกรอกเคียน และอ่างเก็บนาํคลองกะพง 

ประเด็นที 7) การติดตามโครงการรถบรรทุกสีขาว จงัหวดัฉะเชิงเทรา 

ประเด็นอนืๆ 

ประเด็น ขอใหเ้งินจากการประมลูเลขทะเบียนสวยของจงัหวดัฉะเชิงเทรา เงินทีไดค้วรอยูใ่นจงัหวดั 

 อยา่งนอ้ย 50% ไม่ควรไปอยูส่่วนกลางทงัหมด 

 นายณรงค์ศกัดิ  แกว้เมืองเพชร (รองประธาน) กล่าวว่าโครงการรถบรรทุกสีขาว  หอการคา้จงัหวดั

ฉะเชิงเทรามีความกงัวล เนืองจากปัจจุบนั ตรวจพบรถบรรทุกนาํหนกัเกินซึงผดิกฎหมาย และยงัไม่มีการบูรณา

การแนวทางในการแกปั้ญหาเรืองดงักล่าวเหมือนแต่ก่อน โดยเฉพาะประเด็นการจบักุมผูก้ระทาํความผดิ  

สาํนกังานขนส่งจงัหวดัฉะเชิงเทรา ไดชี้แจงว่า สาํนกังานฯใหค้วามสาํคญักบัปัญหาการบรรทุกนาํหนกัเกินเช่น

เคย และมีการตงัจุดตรวจ สปัดาห์ละ 2 ครัง และมีการรายงานผลการตรวจนีไปยงักรมการขนส่งทางบกอยูเ่สมอ  

นายไมตรี ไตรติลานนัท ์ (ผูว้่าราชการจงัหวดัฉะเชิงเทรา) กล่าวว่า ไดก้าํชบัหน่วยงานทีเกียวขอ้งให้

มีการตรวจรถบรรทุกทีขนนาํหนกัเกินใหมี้ความถีมากขึน และเห็นดว้ยกบัทางหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา



ในการบูรณาการวางแนวทางแกไ้ขผลกระทบต่อสภาพถนนจากการขนนาํหนักเกินของรถบรรทุกระหว่าง

หน่วยงานทีเกียวขอ้งต่อไป 

 นายอนุภทัร   หนูทอง (แทน)  ผอ.แขวงการทางหลวงจงัหวดัฉะเชิงเทรา  ไดชี้แจงว่า ตงัแต่ปี 2548 

จนถึงปัจจุบนั การประมลูเลขทะเบียนสวยของจงัหวดัฉะเชิงเทรา การบริหารเงินจากรายไดก้ารประมูลเลข

ทะเบียนสวย รายไดใ้ชจ่้ายภายในจงัหวดัให้คุม้ค่า การประมูลเลขทะเบียนสวยในจังหวดัฉะเชิงเทรามี

จาํนวนทงัสิน 8 ครัง โดยมีการส่งรายไดจ้ากการประมูลเลขทะเบียนสวยดงักล่าวไปยงักองทุนเพือความ

ปลอดภยัในการใชร้ถใชถ้นน และทางสาํนกังานขนส่ง ดาํเนินการวางแผนโครงการต่างๆให้สอดคลอ้งกบั

จุดประสงค์ของการใชเ้งินในกองทุนดังกล่าว ไม่ว่าจะเป็นโครงการสร้างความปลอดภัยในการ   ขับขี 

โครงการช่วยเหลือผูป้ระสบภยัทางถนน โดยเฉพาะวนัเทศกาล นอกจากนี สาํนักงานขนส่ง ยินดีพิจารณา

และส่งแผนโครงการต่างๆทีเกียวกับการใช้รถใช้ถนนของหน่วยงานราชการและเอกชนทีเสนอเข้ามา ไปยงั

ส่วนกลางต่อไป  

นายไมตรี ไตรติลานนัท ์ (ผูว้่าราชการจงัหวดัฉะเชิงเทรา) กล่าวว่าทางภาคเอกชนไดเ้สนอโครงการ

การใชร้ถใชถ้นน เพือใหท้างจงัหวดัฉะเชิงเทราสามารถไดรั้บการจดัสรรงบประมาณในจาํนวนทีมากกว่า

รายไดจ้ากการประมลูเลขทะเบียนสวยทีทางจงัหวดัส่งไปยงักองทุนฯ  

 การสร้างอ่างเก็บนาํหว้ยกรอกเคียน : ปัจจุบนัโครงการการก่อสร้างอ่างเก็บนาํดงักล่าวอยูใ่นระหว่าง

การเสนอแผนงานภายในเดือนธนัวาคม 2563 และการส่งมอบทีดินเพือสร้างอ่างเก็บนาํดงักล่าว ทงันีไดมี้

การสาํรวจพืนทีเตรียมการก่อสร้างเบืองตน้แลว้  

 มตทิีประชุม รับทราบ 

 

วาระที  5 เรืองการขับเคลอืนของคณะกรรมการขับเคลอืนโครงการเขตพฒันาพเิศษภาคตะวนัออก EEC 

นายประโยชน์  โสรัจจกิจ (ประธาน) กล่าวว่าทางคณะกรรมการขบัเคลือนโครงการเขตพฒันา

เศรษฐกิจพิเศษภาคตะวนัออก จงัหวดัฉะเชิงเทรา นาํโดย ดร.โอกาส เตพละกุล ไดน้าํคณะกรรมการเขา้พบ 

ดร.คณิศ แสงสุพรรณ เลขาธิการคณะกรรมการนโยบายโครงการเขตพฒันาพิเศษภาคตะวนัออก โดย ดร.

คณิศ แสงสุพรรณ ไดใ้หแ้นวทางการพฒันาจงัหวดัฉะเชิงเทรา รองรับ EEC ตามนโยบาย ทงัหมดรวม 6 

แนวทาง โดยขอใหท้างจงัหวดัฉะเชิงเทรา ทาํโครงการเสนอไปยงั EEC ทีเป็นโครงการทีเป็นรูปธรรม เพือ

จะไดพิ้จารณาใหค้วามเห็นชอบต่อไป ซึงคิดว่าจะเป็นประโยชน์ต่อการพฒันาจงัหวดัฉะเชิงเทรา  

รศ.ดร.ดวงพร ภู่ผะกา (อธิการบดีมหาวิทยาลยัราชภฏัราชนครินทร์) กล่าวว่าไดน้าํเสนอแผนการสร้างความ

เขม้แข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขนัอยา่งยงัยนืรองรับการเติบโตของพืนทีเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวนัออก EEC 

ใน 3 ดา้น  



1.แผนการพฒันาเกษตรแบบบูรณาการ  เนืองจากรายไดจ้ากผลผลิตทางการเกษตรนอ้ยมาก ดว้ย

เหตุนีจึงเห็นความจาํเป็นในการพฒันานวตักรรมแปรรูปสินคา้เกษตร ทงันีไดก้าํหนดกิจกรรมยอ่ยในการ

บรรลุแผนดงักล่าว คือ โครงการสร้างการรับรู้และการพฒันาMind Set สู่การพฒันาEEC และโครงการสร้าง

นวตักรรมการเกษตรอจัฉริยะ ซึงสอดคลอ้งกบัแนวทางที 4 ของแผนงานบูรณาการเขตพฒันาพิเศษภาค

ตะวนัออก EECตามงบประมาณปี 2564  โดยมุ่งเนน้  3 ดา้นอจัฉริยะ ไดแ้ก่ เกษตรอจัฉริยะ ปศุสตัวอ์จัฉริยะ  

และประมงอจัฉริยะ  

2. แผนพฒันาบุคลากร : เนืองจากรายไดจ้ากผลผลิตทางการเกษตรนอ้ยมาก ดว้ยเหตุนีจึงเห็นความ

จาํเป็นในการพฒันาทกัษะการใชน้วตักรรมแปรรูปสินคา้เกษตร และสาํหรับการแกไ้ขปัญหาคะแนนผล

การศึกษาของนกัเรียนในจงัหวดัฉะเชิงเทรานนั โดยมุ่งหวงัใหมี้การจดัตงั EEC Academy school 

 3. แผนการจดัการคุณภาพดา้นการท่องเทียว: มุ่งเนน้การท่องเทียวทีมีการใชน้วตักรรมและเป็นมิตร

ต่อสิงแวดลอ้ม ทงันีมหาวิทยาลยัราชภฏัราชนครินทร์ ไดป้ระสานความร่วมมือกบัเครือข่ายของโรงแรม

Avaniและ Minor เพือพฒันาทกัษะการท่องเทียวและการบริการ (reskill)แก่ผูป้ระกอบการและแรงงานทีอยู่

ในสาขาการท่องเทียวและการบริการ ภายหลงัการระบาดของไวรัสโควิด  

นายไมตรี ไตรติลานนัท ์ (ผูว้่าราชการจงัหวดัฉะเชิงเทรา) กล่าวเสริมว่า แผนการพฒันาเกษตรแบบ

บูรณาการดงักล่าว เป็นเพียงกลยทุธต์น้นาํเท่านนั แต่จาํตอ้งคิดคาํนึงถึงกลยทุธก์ลางนาํ(สหกรณ์) และปลาย

นาํดว้ย(การทาํการตลาด)ดว้ย  ดว้ยเหตุนี ควรมีการวางกลยุทธ์ตามแนวทางValue Chain (ตน้นาํ-กลางนาํ-

ปลายนาํ) แก่พืชเศรษฐกิจโดดเด่นของจงัหวดัฉะเชิงเทรา และแนะนาํให้ผูที้มีส่วนเกียวขอ้งดาํเนินการให้

เป็นแผนการจดัการคุณภาพดา้นการท่องเทียวใหเ้ป็นรูปธรรมดงันี 

ขนัที 1. สาํรวจสถานทีท่องเทียวในจงัหวดัฉะเชิงเทราใหท้วัและครอบคลุม 

 ขนัที 2. มอบหมายใหอ้งคก์ารบริหารส่วนทอ้งถินนนัๆปรับปรุงสถานทีท่องเทียวในเขตทอ้งถิน

ของตนใหไ้ดม้าตรฐาน โดยอาศยัหลกัการ สะดวก สะอาด ปลอดภยัและประทบัใจเช่นเดียวกบัหลกัการใน

การจดังานนมสัการหลวงพ่อโสธรและงานประจาํปีของจงัหวดัฉะเชิงเทรา  

 ขนัที 3.วางแผนเสน้ทางการท่องเทียวใหม่ (Route) 

 ขนัที 4. ออกแบบโปรโมชนัส่งเสริมการท่องเทียวนนัๆ  

ไดแ้นะนาํใหมี้การปรับใชแ้ม่นาํบางปะกงเป็นเสน้ทางคมนาคมทางนาํต่อไปในอนาคต เช่น การสร้างท่าเรือ

ตามจุดแหล่งท่องเทียวทีสาํคญั เช่น ท่าเรือวดัโสธรวรารามวรวิหาร-ศาลหลกัเมือง -ตลาดบา้นใหม่  

รศ.ดร.ดวงพร ภู่ผะกา (อธิการบดีมหาวิทยาลยัราชภฏัราชนครินทร์) กล่าวว่าไดใ้หข้อ้มลูเพิมเติมว่า 

มีเพียง 2 แห่งในจงัหวดัฉะเชิงเทราทีไดรั้บเลือกเป็นเขตพฒันาEEC เชิงวฒันธรรม อนัจะต่อยอดเป็น



โครงการส่งเสริมการท่องเทียวเชิงวฒันธรรมได ้คือ ตลาดบา้นใหม่ จนถึง แถบบริเวณกาํแพงเมือง- เขตเมือง

เก่าพนมสารคาม (ขุดพบซากโบราณเกาะขนุน) 

วาระที  6  เรืองอนืๆ  

 นายไมตรี ไตรติลานนัท ์ (ผูว้่าราชการจงัหวดัฉะเชิงเทรา) กล่าวว่า ในฐานะทีไดม้าทาํงานพฒันา

จังหวัดฉะเชิงเทรา ซึงเป็นบ้านเกิดเมืองนอน จึงมีความต้องการและตังใจอย่างยิงทีจะทาํงานให้เกิด

ประสิทธิภาพสูงสุด ดูแลพีนอ้งประชาชนอย่างทวัถึง สร้างสรรค์การพฒันาในดา้นต่างๆ ให้เจริญและเป็น

รูปธรรม ซึงจะตอ้งอาศยัความร่วมมือจากหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา หน่วยงานทุกภาคส่วนช่วยกนั โดย

เนน้ยาํการทาํโครงการทีมีความชดัเจน ใหเ้กิดผลเป็นรูปธรรมในระยะสนั ไม่เกิน 2 ปี ส่วนโครงการทีขนาด

ใหญ่ ขอใหทุ้กหน่วยทีรับผดิชอบเร่งดาํเนินการอยา่งเร่งด่วนโดยอยา่งใหมี้ความติดขดัในระดบัจงัหวดั หาก

จะต้องรอหรือติดขดัให้ไปอยู่ทีส่วนกลาง ส่วนจงัหวดัให้ดาํเนินการให้เรียบร้อยตามระเบียบปฏิบติั ข้อ

กฎหมายต่างๆ  และการประชุมคณะกรรมการหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา หากมีประเด็นทีเกียวขอ้งกบั

ส่วนราชการใดขอใหเ้ขา้ประชุมดว้ยทุกครัง เพือเขา้มาชีแจงในประเด็นต่างๆ ทีเกียวขอ้งต่อไป 

 นายประโยชน์  โสรัจจกิจ (ประธาน) กล่าวขอบคุณท่านผูว้่าราชการจงัหวดัฉะเชิงเทรา หวัหนา้ส่วน

ราชการ หน่วยงาน องคก์รต่างๆ ทีกรุณามาร่วมประชุม ซึงการประชุมในวนัถือว่าไดรั้บประโยชน์ในหลายๆ 

ประเด็น โดยเฉพาะท่านผูว้่าราชการจงัหวดัฉะเชิงเทรา ไดก้รุณารับเรืองการแกไ้ขปัญหา และเสนอแนะแนว

ทางการพฒันาจงัหวดัฉะเชิงเทรา ในดา้นต่างๆ เพือพฒันาจงัหวดัฉะเชิงเทรา ให้เกิดประสิทธิภาพและเป็น

รูปธรรม  ในนามของหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา ขอขอบคุณท่านเป็นอยา่งยงิ 

 และขอบคุณ คุณปคุณา บุญก่อเกือ กรรมการหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา เจา้ของบา้นสวนเมล่อน 

บา้นโพธิ ไดน้าํเมล่อนมาเลียงรับรองแก่ผูเ้ขา้ร่วมประชุมในวนันี 

มตทิีประชุม รับทราบ 

 

ปิดประชุม เวลา 19.30 น. 

 

( นางวรนิตกตญาณ ) 

เลขาธิการหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา /ตรวจรายงานการประชุม 

 

นายพรชยั ธรรมจรูญ  ผูจ้ดัการหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา / บนัทึกรายงานการประชุม 

นางนาํฝน ชะเอมทอง   เจา้หนา้ทีหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา / พิมพร์ายงานการประชุม 


