
การประชุมคณะกรรมการหอการค้าจงัหวดัฉะเชิงเทรา  ครังที /  

วนัพฤหัสบดีที  กนัยายน  

ณ ห้องประชุมอาคารหอการค้าจงัหวดัฉะเชิงเทรา ต. หน้าเมอืง อ. เมอืง จ. ฉะเชิงเทรา   
 

ผู้เข้าประชุม 

 1.นายกิตติพนัธุ ์ โรจนชีวะ  รองผูว้่าราชการจงัหวดัฉะเชิงเทรา                           ทีปรึกษากิตติมศกัดิ                 

 .นายสุรชยั  สุกปลงั  สรรพากรพืนทีจงัหวดัฉะเชิงเทรา   ทีปรึกษากิตติมศกัดิ 

 .นายพลูลาภ อุไรงาม  เกษตรและสหกรณ์จงัหวดัฉะเชิงเทรา  ทีปรึกษากิตติมศกัดิ 

 .พ.อ.พณิชย ์ ศิริพละ    (แทน) ผอ.กอ.รมน.จว.ฉช    ทีปรึกษากิตติมศกัดิ

 .พ.ต.ท.สุเทพ ศรีเกษม   (แทน) ผูบ้งัคบัการกองพลทหารราบที    ทีปรึกษากิตติมศกัดิ 

 5.นายอวิรุทร์ วรกิตติไพศาล (แทน) หวัหนา้สาํนกังานป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั ทีปรึกษากิตติมศกัดิ 

 .นางสาวสุนทรี  เจียสุวรรณ  (แทน) ท่องเทียวและกีฬา จงัหวดัฉะเชิงเทรา  ทีปรึกษากิตติมศกัดิ 

 .พญ.รุจิรัตน ์ ปุณญลิขิต     (แทน) ผูอ้าํนวยการโรงพยาบาลพุทธโสธร  ทีปรึกษากิตติมศกัดิ 

 .นายเกษม  แกว้สนนั         (แทน) คลงัจงัหวดัฉะเชิงเทรา   ทีปรึกษากิตติมศกัดิ 

 .น.ส.สุวินตภา  การระเกษ     (แทน) ประธานสภาเกษตรกรจงัหวดัฉะเชิงเทรา ทีปรึกษากิตติมศกัดิ 

 10.นายวฒันา รัตนวงศ ์       ประธาน 

 11.นายสมนึก ทกัษิณา        ประธานกิตติมศกัดิ 

 12.นายชาลี เจริญสุข        กรรมการกิตติมศกัดิ 

 13.ดร.บุญทอง เตียรประเสริฐ       ประธานทีปรึกษา 

 .นายมนสั ตนังาม        รองประธาน 

 .นางวรนิต กตญาณ        รองประธาน 

 .นายวสนัต ์ ศิรินภารัตน์       รองประธาน 

 .นายอาทร ช่วยณรงค ์       รองประธาน  

 17.นายจิตรกร เผด็จศึก        รองประธาน 

 .นายอาทร ผดุงเจริญ       รองประธาน 

 .นายเปรมสิทธิ ศิรสิทธิวฒันา       เหรัญญิก 

 .นายณรงคศ์กัดิ แกว้เมืองเพชร       ปฏิคม 

 21.นายสุนทร กระตุฤกษ ์       กรรมการ 

 .นายธานินท ์ เสริมศกัดิศศิธร       กรรมการ 

 .นายพงษศ์กัดิ เสริมศกัดิศศิธร       กรรมการ 

 24.นายเฉลิง จูจาํรัส        กรรมการ 

 .นายสมชัย ์ ยงศิริ        กรรมการ 



 

ผู้เข้าร่วมประชุม 

 .นางพรภิรมย ์ ศิริปุณย ์        สมาชิกใหม่  

.นางอุไรวรรณ เปรมจิตร์       สมาชิกใหม่ 

.นางสาวบวัทอง รักษาภายใน       สมาชิกใหม่ 
   

นายมนสั  ตนังาม (รองประธาน) กล่าวเปิดการประชุมคณะกรรมการหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา และ

แนะนาํทีปรึกษากิตติมศกัดิ  เวลา .  น. 
 

วาระที  เรืองแจ้งเพอืทราบ 

- กจิกรรมร่วมกบัหอการค้าอนืๆ 

หอการคา้ไทย ไดจ้ดัโครงการคดัเลือกผูว้่าราชการจงัหวดัสาํเภาทอง ประจาํปี  วตัถุประสงคเ์พือเป็นการเชิดชูเกียรติ  

แก่ผูว้่าราชการจงัหวดัทีใหค้วามสาํคญัในการสนบัสนุนการมีส่วนร่วมของภาคเอกชนในการบริหารงานจงัหวดัแบบบูรณาการ 

รวมทงัเป็นแบบอยา่งทีดี ในการบริหารกิจการบา้นเมือง โดยไดน้าํแนวทางการประเมินผลงานโครงการตามพนัธกิจของหอการคา้ 

ซึงแบ่งออกเป็น  มิติ คือ ) มิติดา้นความร่วมมือและการมีส่วนร่วม ) มิติดา้นการสนบัสนุนการดาํเนินงานของหอการคา้ ) มิติ

ดา้นการบริหารราชจงัหวดั ) มิติดา้นความสมัพนัธแ์ละทศันคติ เป็นเกณฑก์ารพิจารณา ผูว้่าราชการจงัหวดั(สาํเภาทอง)  ประจาํปี 

 ใหห้อการคา้จงัหวดั จดัทาํรายละเอียด และรวบรวมผลงานของผูว้่าราชการจงัหวดั ตงัแต่เดือนกนัยายน -สิงหาคม  

ทงันี ผูว้่าราชการจงัหวดัจะดาํรงตาํแหน่ง ไม่นอ้ยกว่า  เดือน โดยจะสินสุดกาํหนดส่งงานภายในวนัที  ตุลาคม  เพือจะได้

ประมวลผลงานนาํเสนอคณะกรรมการพิจารณาตดัสิน และมอบรางวลัในงานสมัมนาหอการคา้ทวัประเทศ ครังที  ณ จงัหวดัสุ

ราษฎร์ธานี 

หอการคา้ไทย ไดจ้ดัโครงการคดัเลือกหอการคา้ยอดเยยีม ประจาํปี   โดยมีวตัถุประสงค ์สาํคญั เพือ 

ส่งเสริมและพฒันาการดาํเนินงานของหอการคา้จงัหวดั ให้มีมาตรฐาน การดาํเนินงาน และเกิดประโยชน์ ต่อการ

พฒันาเศรษฐกิจและสงัคมส่วนรวมอยา่งต่อเนือง โดยนาํแนวทางการ ประเมินผลงานตามโครงการตามพนัธกิจของ

หอการคา้ ซึงแบ่งออกเป็น  มิติ คือ ) มิติดา้นความเขม้แข็งองค์กร ) มิติดา้นการพฒันาเศรษฐกิจ ) มิติดา้นการ

ส่งเสริมการคา้และสมาชิก  ) มิติดา้นการสร้างคุณค่าชีวิต มาเป็นเกณฑใ์นการพิจารณา และไดก้าํหนดช่วงระยะเวลา 

ในการประเมิน ในระหว่าง เดือนกนัยายน -สิงหาคม  

 หอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา ร่วมมลูนิธิสานสมัพนัธ ์และสโมสรไลออนส์จงัหวดัฉะเชิงเทรา ร่วมกิจกรรม

มอบทุนการศึกษาใหก้บันกัเรียน จาํนวน  คน ในวนัที  กนัยายน  ณ บริษทั จิตรกรขนส่ง จาํกดั ต.หน้า

เมือง อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 



หอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา ร่วมกบัสภาอุตสาหกรรมจงัหวดัฉะเชิงเทรา ร่วมมอบดอกไมจ้นัทน์ จาํนวน  

,  ดอก ใหก้บัจงัหวดัฉะเชิงเทรา เพือใชใ้นพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอ

ดุลยเดชในวนัที  กนัยายน  เวลา .  น. ณ ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

หอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา ร่วมงานเกษียณอายรุาชการ นายอนุกลู  ตงัคณานุกลูชยั  ผูว้่าราชการจงัหวดั 

ฉะเชิงเทรา และหัวหน้าส่วนราชการ ครบวาระในการตาํแหน่งใน ปี  จาํนวน  ท่าน  ในวนัพฤหัสบดีที  

กนัยายน  เวลา .  น. ณ หอ้งประชุม ชนั  อาคารรานครินทร์ มหาวิทยาลยัราชภฎัราชนครินทร์ ต.หน้าเมือง   

อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 

หอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา ร่วมส่ง นายอนุกลู  ตงัคณานุกลูชยั  ผูว้่าราชการจงัหวดัฉะเชิงเทรา ออกเดินทาง

จากบา้นพกัผูว้่าราชการจงัหวดั ในวนัเสาร์ที 30 กนัยายน 2560 เวลา 09.09 น. ณ บา้นพกัผูว้่าราชการจงัหวดั 

หอการค้าจังหวดัฉะเชิงเทรา ร่วมต้อนรับ นายสุวิทย ์คาํดี เดินทางมารับตาํแหน่งผูว้่าราชการจังหวัด

ฉะเชิงเทรา ในวนัเสาร์ที 30 กนัยายน 2560 เวลา 13.30 น. ณ บา้นพกัผูว้่าราชการจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

หอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา โดยนายวฒันา  รัตนวงศ ์ประธาน และคณะกรรมการ ร่วมประชุมหารือ เรือง 

EEC กบัฯพณฯ พินิจ จารุสมบติั และหนังสือพิมพม์ติชล ในวนัที  ตุลาคม  เวลา .  น. ณ บา้นพกั ฯพณฯ 

พินิจ จารุสมบติั อ.บา้นโพธิ จ.ฉะเชิงเทรา 

11  ตุลาคม  เวลา . - .  น.ร่วมประชุมคณะกรรมการส่งเสริมหอการคา้จงัหวดัและพฒันา

เศรษฐกิจภูมิภาค  หอการคา้ ครังที /  ณ หอ้งสมัมนาอาคาร  ชนั  มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย 

11  ตุลาคม  เวลา . - .  น.ร่วมประชุมคณะกรรมการหอการคา้ไทย ครังที /  ณ หอ้งสมัมนา

อาคาร  ชนั  มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย 
 

- กจิกรรมร่วมกบัภาครัฐ 

 25 กนัยายน 2560 เวลา 09.30 น. นายณรงคศ์กัดิ  แกว้เมืองเพชร ปฏิคม ร่วมประชุมคณะกรรมการรักษา 

ความมนัคงและความสงบเรียบร้อย จังหวดัฉะเชิงเทรา ครังที 9/2560 ณ ห้องประชุมพุทธโสธร ชนั 3 สาํนักงาน

สาธารณสุขจงัหวดัฉะเชิงเทรา  

25 กนัยายน 2560 เวลา 13.30 น. นายชาลี  เจริญสุข กรรมการกิตติมศกัดิ ร่วมประชุมคณะกรรมการศนูย ์

อาํนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวดัฉะเชิงเทรา ครังที 9/2560  ณ ห้องประชุมพุทธโสธร ชัน 3 

สาํนกังานสาธารณสุขจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

25  กนัยายน  เวลา .  น. นายประโยชน์  โสรัจจกิจ รองประธาน  ร่วมประชุมคณะทีปรึกษาผงั 

เมืองรวมเมืองฉะเชิงเทรา ครังที /  ณ หอ้งประชุมศนูยข์อ้มลูอาเซียน ชนั  ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา 



26  กนัยายน  เวลา .  น. นายชาลี  เจริญสุข กรรมการกิตติมศกัดิ นายณรงค์ศกัดิ  แกว้เมืองเพชร 

ปฏิคม ร่วมประชุม  ร่วมประชุม กรอ.จงัหวดัฉะเชิงเทรา ครังที /  ณ หอ้งประชุมศนูยข์อ้มลูอาเซียน ชนั  ศาลา

กลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

27 กนัยายน  เวลา .  น. นายวฒันา  รัตนวงศ ์ประธาน ร่วมงาน อยูด่ว้ยรัก จากอาลยั เมือห่างไกล ใจ

ผกูผนั นายมนตรี  เรืองอุไร อุตสาหกรรม จงัหวดัฉะเชิงเทรา  ณ โรงแรมแกรนดร์อยลั พลาซ่า ฉะเชิงเทรา  

 กนัยายน  เวลา .  น. นายวฒันา  รัตนวงศ ์ ประธาน นายชาลี  เจริญสุข กรรมการกิตติมศกัดิ 

นายจิตรกร  เผด็จศึก รองประธาน นายณรงค์ศักดิ  แก้วเมืองเพชร ปฏิคมร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ 

ประจาํเดือน กนัยายน  ณ หอ้งประชุมศรีสยาม ชนั  อาคารราชนครินท ์มหาวิทยาลยัราชภฎัราชนครินทร์ และ

ในการประชุมครังนี นายอนุกลู  ตงัคณานุกูลชยั  ผูว้่าราชการจงัหวดัฉะเชิงเทรา แสดงความยินดีกบัคุณณรงค์ศกัดิ 

แกว้เมืองเพชร ปฎิคมหอการคา้ฯ  นกักีฬายงิปืนรณยทุธทีมชาติไทย ทีควา้รางวลัรองแชมป์โลกประเภท คลาสลิค ซี

เนียร์ ในการแข่งขนักีฬายงิปืนสนัรณยทุธ ชิงแชมป์โลกรายการ ไอพีเอสซี แฮนด์กนั เวิร์ดซู๊ด 2017 ทีเมืองซาโตรูว 

ประเทศฝรังเศสระหว่างวนัที 26 สิงหาคม - 3 กนัยายน 2560 

 กนัยายน  เวลา .  น. นายจอมพงษ ์ ชูทบัทิม เลขาธิการ ร่วมประชุม คณะทาํงานฝ่ายอาํนวยความ

สะดวกประชาชน  ในพิธีถวายดอกไมจ้นัทน์ จงัหวดัฉะเชิงเทรา ครังที /   ณ หอ้งประชุมสุนทรพิพิธ ชนั  ศาลา

กลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา  

 กนัยายน  เวลา .  น. นายจอมพงษ ์ ชูทบัทิม เลขาธิการร่วมประชุมคณะกรรมการอาํนวยการจดั

พิธี ถวายดอกไม ้จนัทน์ ระดบัจงัหวดัและและเจา้หนา้ทีทีเกียวขอ้ง ผ่านวีดีทศัน์ทางไกล  ณ ห้องประชุมศูนยข์อ้มูล

อาเซียน  ชนั  ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

29  กนัยายน  เวลา .  น. นายชาลี  เจริญสุข กรรมการกิตติมศกัดิ ร่วมประชุมคณะทีปรึกษาผงัเมือง 

รวมชุมชน บางปะกง  ครังที /  ณ หอ้งประชุมศนูยข์อ้มลูอาเซียน ชนั  ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

29  กนัยายน  เวลา .  น. นายชาลี  เจริญสุข กรรมการกิตติมศกัดิ ร่วมตอนรับรัฐมนตรีช่วยว่าการ

กระทรวงพาณิชย ์(นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ)์  และคณะ เดินทาง เยียมชมร้านคา้ชุมชน ตามโครงการประชารัฐ ณ 

ร้านไทยไชโย ถ.สวนสมเด็จ ต.หนา้เมือง จ.ฉะเชิงเทรา  

 ตุลาคม  เวลา .  น. นายชาลี  เจริญสุข กรรมการกิตติมศกัดิ นางวรนิต  กตญาณ รองประธาน นายณรงค์ศกัดิ 

แกว้เมืองเพชร ปฏิคม  ร่วมงานเลียงขอบคุณผูที้ใหส้นบัสนุน กบัหน่วยทีใหค้วามร่วมมือ ในการปฏิบติังานต่อ กองพลทหาราบ

ที  ณ อาคารมหาเจษฎาบดินทร์   กองพลทหาราบที ค่ายสมเด็จพระนงัเกลา้ อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 

              ตุลาคม  เวลา .  น. นายวฒันา  รัตนวงศ ์ประธาน รับเป็นเกียรติบตัรคณะกรรมการศึกษาธิการขงั

หวดัฉะเชิงเทรา ณ โรงแรมซนัไรส์ บากนู โฮเทลแอนดก์อลฟ์ อ.บางคลา้ จ.ฉะเชิงเทรา 



  ตุลาคม  เวลา .  น. นายจิตรกร  เผด็จศึก รองประธาน ร่วมประชุมคณะทาํงานฝ่ายอาํนวยความสะดวก

ประชาชน ในพิธีถวายดอกไมจ้นัทน์ ณ หอ้งประชุมสุนทรพิพิธ ชนั  ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา  

  ตุลาคม  เวลา .  น. นาย จอมพงษ์  ชูทบัทิม เลขาธิการ  ร่วมประชุมคณะทาํงานฝ่ายอาํนวยความสะดวก

ประชาชน ในพิธีถวายดอกไมจ้นัทน์ ณ หอ้งประชุมสุนทรพิพิธ ชนั  ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา  

  ตุลาคม  เวลา .  น. นายจอมพงษ์  ชูทับทิม เลขาธิการ  ร่วมประชุมคณะกรรมการอาํนวยการจดัพิธี

ดอกไมจ้นัท ์ระดบัจงัหวดั ณ หอ้งประชุมศนูยข์อ้มลูอาเซียน ชนั  ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

  ตุลาคม  เวลา .  น.นายประโยชน์  โสรัจจกิจ รองประธาน นายณรงค์ศกัดิ แกว้เมืองเพชร ปฏิคม  

ร่วมประชุมคณะทีปรึกษาผงัเมืองรวมเมืองฉะเชิงเทรา ครังที /  เพือพิจารณาคาํร้องของผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียในเขตผงั ณ 

หอ้งประชุมศนูยข์อ้มลูอาเซียน ชนั  ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

 ตุลาคม  เวลา .  น. นายจอมพงษ์  ชูทับทิม เลขาธิการ  ร่วมประชุมคณะกรรมการอาํนวยการจดัพิธี

ดอกไมจ้นัทจ์งัหวดัฉะเชิงเทรา และคณะทาํงานจดัพิธีถวายดอกดอกไมจ้นัทจ์งัหวดัฉะเชิงเทรา  ณ ห้องประชุมศูนยข์อ้มูล

อาเซียน ชนั  ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

 ตุลาคม  เวลา .  น. นายจอมพงษ์  ชูทบัทิม เลขาธิการ  ร่วมประชุมคณะทาํงานฝ่ายอาํนวยความสะดวก

ประชาชน เพือติดตามความกา้วหนา้ผลการดาํเนินการ ณ หอ้งประชุมราชมงคลรังสี โรงเรียนวดัโสธรวรามวรวิหาร 

 ตุลาคม  เวลา .  น. นายมนสั  ตนังาม รองประธาน นายณรงค์ศกัดิ แกว้เมืองเพชร ปฏิคม  ร่วมพิธี

บาํเพ็ญกุศลเพือถวายพระราชกุศลครบรอบ  ปี วนัสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถ

บพิตร ณ ศาลาจตุัรมุข หนา้ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

 ตุลาคม  เวลา .  น. นายจอมพงษ ์ ชูทบัทิม เลขาธิการ  ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด โครงการสร้างฝ่ายมี

ชีวิต ต่อชีวิตคลองสียดั ตามรอยศาสตร์พระราชา ณ บา้นทุ่งยายซี ม.  ต.ท่าตะเกียบ อ.ท่าตะเกียบ จ.ฉะเชิงเทรา 

 ตุลาคม  เวลา .  น. นายสมพงษ์  นาํศรีเจริญสุข  ทีปรึกษาหอการคา้ฯ ร่วมประชุมการจดังานนมสัการพระ

พุทธโสธรและงานประจาํปี จงัหวดัฉะเชิงเทรา พ.ศ.  ณ หอ้งประชุมศนูยข์อ้มลูอาเซียน ชนั  ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

 ตุลาคม  เวลา .  น. นายจอมพงษ์  ชูทับทิม เลขาธิการ  ร่วมประชุมคณะกรรมการอาํนวยการจัดพิธี

ดอกไมจ้นัทจ์งัหวดัฉะเชิงเทรา และคณะทาํงานจดัพิธีถวายดอกดอกไมจ้นัทจ์งัหวดัฉะเชิงเทรา  ณ ห้องประชุมศูนยข์อ้มูล

อาเซียน ชนั  ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

 ตุลาคม  เวลา .  น. นายชาลี  เจริญสุข กรรมการกิตติมศกัดิ  นางวรนิต  กตญาณ รองประธาน ร่วมพิธี วนั

สถาปนา กองพลทหารราบที  ครบรอบปีที  ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ  พรรษา กองพลทหารราบที  ค่ายสมเด็จพระนงัเกลา้  



 ตุลาคม  เวลา .  น. นายณรงคศ์กัดิ แกว้เมืองเพชร ปฏิคม  ร่วมประชุมคณะทีปรึกษาผงัเมืองรวมเมือง

ฉะเชิงเทรา ครังที /  เพือพิจารณาคาํร้องของผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียในเขตผงั ณ ห้องประชุมเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา ชนั  

อาคารเฉลิมพระเกียรติ สาํนกังานเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา  

 ตุลาคม  เวลา .  น. นายจิตรกร  เผด็จศึก รองประธาน ร่วมประชุมรับนโยบายและแนวทางการ

ปฏิบติังานของผูว้่าราชการจงัหวดัฉะเชิงเทรา ณ  ห้องประชุมศรีสยาม ชนั  อาคารราชนครินทร์ มหาวิทยาลยัราชภฎัราช

นครินทร์  

 ตุลาคม  เวลา .  น. นายมนสั  ตนังาม รองประธาน ร่วมประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพือ

แกไ้ขปัญหาทางเศรษฐกิจกลุ่มจังหวดัภาคกลางตอนกลาง (กรอ.กลุ่มจงัหวดั) ครังที /   ณ ห้องประชุมศูนยข์้อมูล

อาเซียน ชนั  ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

- กจิกรรมอนืๆ  

 ตุลาคม  เวลา . - .  น.นายชาลี  เจริญสุข กรรมการกิตติมศกัดิ  ร่วมคณะกรรมการและทีปรึกษาคณะกรรมการ 

บริหารสภาอุตสาหกรรมจงัหวดัฉะเชิงเทรา  ครังที /  ณ หอ้งไพลิน โรงแรมแกรนด ์รอยลัพลาซ่า อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 

นายมนสั ตนังาม (รองประธาน) กล่าวว่า  ขอเชิญร่วมงานเกษียณอายุราชการ นายอนุกูล  ตงัคณานุกูลชยั  ผูว้่าราชการ

จงัหวดัฉะเชิงเทรา และหัวหน้าส่วนราชการ ครบวาระในการตาํแหน่งใน ปี  จาํนวน  ท่าน  ในวนัพฤหัสบดีที  

กนัยายน  เวลา .  น. ณ ห้องประชุม ชนั  อาคารรานครินทร์ มหาวิทยาลยัราชภฎัราชนครินทร์ ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.

ฉะเชิงเทรา                                รายชือเกษียณอายุราชการ ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ.   มีดังนี 

1. นายอนุกลู ตงัคณานุกลูชยั ผูว้่าราชการจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

2. นางวนัพร จนัทร์เวโรจน์  พฒันาการจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

3. นายมนตรี เรืองอุไร  อุตสาหกรรมจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

4. นายสถิตชยั พ่วงอร่าม  พฒันาสงัคมและความมนัคงของมนุษยจ์งัหวดัฉะเชิงเทรา 

5. นายพงศศ์า วงษว์นัทนีย ์  สวสัดิการและคุม้ครองแรงงานจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

6. นางศุภามาศ เครือนาค  จดัหางานจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

7. นายพงษศ์กัดิ อินทรทตั  ประชาสมัพนัธจ์งัหวดัฉะเชิงเทรา 

8. นางศรีฟ้า คุม้วงศดี์  สถิติจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

9. นายธญัเทพ หมืนยทุธ  ผูอ้าํนวยการสาํนกังานพระพุทธศาสนาจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

10. นายสมชาย เปรมใจ  ผูบ้ญัชาการเรือนจาํกลางฉะเชิงเทรา 

11. นายประสิทธิ เปรมจิตร์  นายอาํเภอบางปะกง 

12. นายสมศกัดิ ทองกญัชร  นายอาํเภอพนมสารคาม 

13. นายทรงเสถียร ชุริกานนท ์ เจา้พนกังานทีดินจงัหวดัฉะเชิงเทรา สาขาบางคลา้ 



14. นายบุญชยั จนัทร์ฉายทอง ผูอ้าํนวยการสาํนกัการการกีฬาแห่งประเทศไทยจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

15. นายสถิต พานิชกุล  ผูอ้าํนวยการการยางแห่งประเทศไทยจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

16. นายชรินทร์ ผอ่งแผว้  ผูอ้าํนวยการส่วนประสานและบริหารจดัการลุ่มนาํบางปะกง 
 

นายกิตติพนัธุ ์โรจนชีวะ (รองผูว้่าราชการจงัหวดัฉะเชิงเทรา) กล่าวว่า กาํหนดการพิธีถวายดอกไมจ้นัทน์ เนือง 

ในพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ( ในส่วนภูมิภาค)  ในวนัที  ตุลาคม   

ณ พระเมรุมาศจาํรอง จังหวดัฉะเชิงเทรา  เวลา .  น. เจ้าหน้าทีประจาํซุม้ถวายดอกไมจ้ันทน์ เวลา .  น. เริมพิธีถวาย

ดอกไมจ้นัทน์(ช่วงแรก) โดยประธานในพิธีเริมถวายดอกไมจ้นัทน์เป็นอนัดบัแรก ประชาชนเริมถวายดอกไมจ้นัทนเ์ป็นตน้ไป

จนถึง .  น. เวลา . - .  น. มีพิธีบาํเพ็ญกุศล พิธีการต่าง  ๆจนเสร็จพิธีบาํเพ็ญกุศล รอเวลาเสด็จพระราชดาํเนิน โดยดู

การถ่ายทอดสดจากโทรทศัน์ รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย เพือดาํเนินพิธีกรรมพร้อมกบัส่วนกลาง เวลา .  น.เริมถวาย

ดอกไมจ้นัทน์ (ช่วงที  ) เวลา .  น. การแสดงมหรสพสมโภช ณ บริเวณวดัทีจดัพิธีถวายดอกไมจ้นัทน์ (เวลาในการแสดง

ตามความเหมาะสม แต่ตอ้งให้แลว้เสร็จก่อนเวลา .  น.  เวลา .  น. ประธานในพิธี พร้อมดว้ยข้าราชการและประชาชน 

พร้อมกัน ณ สถานทีเผาดอกไมจ้ันทน์ โดยดูการถ่ายทอดสดจากโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย เพือดาํเนิน

พิธีกรรมพร้อมกบัส่วนกลาง เวลา .  น. หลงัจากทีสมเด็จ พระเจา้อยู่หัวเสด็จพระราชดาํเนินขึนบนพระเมรุมาศถวาย พระ

เพลิงพระบรมศพ (จริง) แลว้ ประธาน ในพิธี นาํคณะเขา้ราชการ และประชาชน เริมนาํดอกไมจ้นัทน์ เขา้เผา (ช่วงที ) งานนีไม่มี

การขอรับการสนบัสนุนใด และไม่มีการขึนป้ายโฆษณา หรือขอบคุณใด  ๆทงัสิน                 

มตทิีประชุม รับทราบ 
 

วาระที   เรืองรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหอการค้าจงัหวดัฉะเชิงเทรา ครังที /  

 มตทิีประชุม รับรอง 
 

วาระที   เรืองสืบเนืองจากการประชุมครังทีแล้ว 

 .  การจดังานหอการค้าแฟร์ ครังที  

 นายมนสั ตนังาม (รองประธาน) กล่าวว่าการจดังานหอการคา้แฟร์ ครังที  โดยคุณบุญมี ศรีสุข เป็นประธานจดังาน 

ไดฝ้ากแจง้ทีประชุมว่า เบืองตน้กาํหนดจดังานในวนัพุธที  พฤศจิกายน – อาทิตยที์  ธนัวาคม  ณ บริเวณ มหาวิทยาลยั

ราชภัฏราชนครินทร์ ฉะเชิงเทรา ค่าบาํรุงสถานทีวนัละ ,  บาท ซึงได้มีการประสานขอใช้สถานที กบัท่าน อธิการบดี 

มหาวิทยาลยัราชภฏัราชนครินทร์ แลว้ และไดมี้การพดูคุยกบัผูป้ระกอบการทีเคยมาร่วมออกบูธกบัทางหอการคา้ฯ บา้งแลว้  ว่า

ช่วงนีสะดวกและเหมาะสมทีสุด ส่วนพืนทีปันทรายโลก ไดไ้ปติดต่อแลว้ จะติดปัญหาเรืองตลาดนัด และค่าเช่าทีแพงมาก เฉลีย

วนัละ ,  บาท ซึงเมือคาํนวณแลว้จะไม่เหลืออะไร จึงเห็นควรใชส้ถานทีบริเวณมหาวิทยาลยัราชภฏัราชนครินทร์ โดย

หอการคา้ฯจะไดท้าํหนงัสือและจดัคณะทาํงานเขา้ไปหารือกบัทางมหาวิทยาลยัราชภฏัราชนครินทร์ในรายละเอียดต่อไป 

 มตทิีประชุม รับทราบ 
 



วาระที  เรืองเพอืพจิารณา   

 4.1 การร่วมกิจกรรมในพระราชพธีิถวายดอกไม้จนัทน์ (  ตุลาคม ) 

  นายมนัส ตนังาม (รองประธาน) กล่าวว่า คุณสราวุธ ชูทบัทิม เลขาธิการ ฝากนาํเรียนทีประชุมเรืองพระราชพิธีถวาย

ดอกไมจ้นัทน์ โดยขณะนี ทางหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา ร่วมประดิษฐ์ดอกไมจ้นัทน์ 9,999 ดอก ส่งมอบจงัหวดั ซึงงานพระ

ราชพิธีถวายดอกไมจ้นัทน์ ในวนัพฤหัสที 26 ตุลาคม   มีการกาํหนดจุดตงัพระเมรุมาศจาํลองอยู่บริเวณทีจอดรถริมนํา

วดัโสธร วรารามวรวิหาร ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา  ทางหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา จะร่วมตงัโรงทานเลียงประชาชน 

ทีมาในงานพิธี  โดยหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา ร่วมกบัภาคส่วนอืนไดแ้ก่สภาอุตสาหกรรม สโมสรไลออนส์ มูลนิธิต่าง  ๆใน

จงัหวดั องค์กรปกครองส่วนท้องถินเขตอาํเภอเมือง ซึงจะตังโรงทานในพืนทีโรงเรียนวดัโสธรวรารามวรวิหาร ส่วนของ

รายละเอียดต่าง  ๆทางคุณจอมพงษ ์จะนดัประชุมกลุ่มยอ่ยเพือเตรียมการอีกครัง และในช่วงหมายกาํหนดการถวายพระเพลิงพระ

บรมศพ ทางจงัหวดัฉะเชิงเทรา จะมีการแสดงโขนชุดใหญ่หน้าพระเมรุมาศ มีค่าใชจ่้าย 50,000 บาท ใครจะร่วมสมทบแจง้ไวที้

หอการค้าได้ โดย ในนามหอการค้า คุณปราโมท ชูทับทิม ร่วมบริจาคโขนชุดนีไปแลว้ 5,000 บาท ถา้กรรมการท่านใดจะ

สนบัสนุนในส่วนไหนก็ติดต่อไดที้สาํนกังานหอการคา้ 

มตทิีประชุม รับทราบ 
 

 4.2 กิจกรรมมอบทุนการศึกษา ร่วมกับมูลนิธิสายสัมพนัธ์  

นายจิตรกร เผด็จศึก (รองประธาน) กล่าวว่า มูลนิธิสายสัมพนัธ์ ร่วมกบั หอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา และ

สโมสรไลออนส์ฉะเชิงเทรา จดักิจกรรมมอบทุนการศึกษา ใหก้บันกัเรียน เรียนดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย ์จาํนวน  

คน มีใหทุ้นนกัเรียนพยาบาล  ปี ๆ ละ ,  บาท ไดค้นละ ,  บาท ในวนัที  กนัยายน  เวลา .  น. 

ณ บริษทั จิตรกรเสริมทรัพยลิ์ชซิง จาํกดั จึงขอเชิญชวนทุกท่านร่วมกิจกรรมครังนี   

มตทิีประชุม รับหลกัการ 
 

วาระที   เรืองข้อเสนอแนะประเด็นปัญหาต่าง  ๆเข้าสู่การประชุม กรอ.จ.ฉช/หอการค้ากลุ่มเบญจบูรพาสุวรรณ

ภูมิ  

 นายมนสั  ตนังาม (รองประธาน) กล่าวว่า กรรมการหรือสมาชิกท่านใด มีประเด็นปัญหาต่าง  ๆทีจะนาํเขา้สู่การประชุม 

กรอ.จ.ฉช/หอการคา้กลุ่มเบญจบูรพาสุวรรณภูมิ ก็เรียนเชิญนาํเสนอได ้ก่อนจะมีการประชุม กรอ.จ.ฉช และประชุมหอการคา้

กลุ่มเบญจบูรพาสุวรรณภูมิ คงตอ้งมีการเรียกประชุมกลุ่มยอ่ยก่อน เพือสรุปประเด็นปัญหากนัอีกครัง  และหอการคา้กลุ่มเบญจ

บูรพาสุวรรณภูมิ ฝากประชาสมัพนัธ ์เรือง ท่องเทียว คุนหมิง ตา้ลี ลีเจียง จง เตียน   วนั   คืน ระหว่างวนัที -  ธนัวาคม  

 ราคาทวัร์ท่านละ ,   บาท  กรรมการหรือสมาชิกท่านใดสนใจ ติดต่อไดที้สาํนักงานหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา

  

 มตทิีประชุม รับทราบ 
 

วาระที   เรืองระเบียงเศรษฐกิจพเิศษภาคตะวนัออก (EEC)  



นายมนสั  ตนังาม (รองประธาน) กล่าวว่าจากการระดมความคิดเห็นร่วมกนัในการประชุมของหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา 

ไดมี้การนาํเสนอโครงการ สู่มหาวิทยาลยัราชภฏัราชนครินทร์ เพือบรรจุในแผนพฒันากาํลงัคนของจงัหวดัฉะเชิงเทรารองรับ

ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวนัออกเพือขบัเคลือนตามนโยบาย Thailand .  ในระยะ  ปี (พ.ศ. - ) 

. โครงการพฒันาการศึกษาโดยยกระดับสถานศึกษาในพืนทีของจังหวัดฉะเชิงเทรา สู่การเป็นเมือง EEC 

รองรับ  อุตสาหกรรมหลกัแห่งอนาคต  

 1.1.1 เพือการพฒันาการศึกษาใหเ้ป็นไปตามความตอ้งการของตลาดแรงงาน 

1.1.2 เพือส่งเสริมใหบุ้คลากรเขา้ไปทาํงานใน 10 อุตสาหกรรมหลกัแห่งอนาคตอยา่งเพียงพอ 

2. โครงการวิจัยเพือการพัฒนาถึงการเปลียนแปลงแรงงานต่างด้าว/ต่างถินของการพัฒนาสังคมและ

ขนบธรรมเนียมประเพณ ี

.  เพือพฒันางานวิจยัสู่ผลกระทบของการเปลียนแปลงต่อสงัคมทอ้งถิน 

2.2 เพือศึกษาผลกระทบต่อการขยายตวัของเมืองทีปรับเปลียน 

.โครงการลดอุบัตเิหตุให้เป็นศูนย์ 

.  เพือพฒันาคุณภาพชีวิตของแรงงาน 

.  เพือเพิมโอกาสทางสวสัดิภาพ ความปลอดภยัในการทาํงาน เพือคุณภาพทีดีของแรงงาน 

นายจิตรกร เผด็จศึก (รองประธาน) กล่าวว่า เรืองความปลอดภยับนทอ้งถนน ลดอุบติัเหตุให้เป็นศูนย ์ มี

อุบติัเหตุบนทอ้งถนนมากมาย เราตอ้งหาวิธีป้องกนั ใหย้งัยนื  โดยการจบัความเร็วสูง  เราตอ้งแกไ้ขทีตน้เหตุ คือการ

ปลกูฝังไม่ใหข้บัรถเร็ว ถา้ขบัรถเร็ว โดนตาํรวจเรียก เขียนใบสั ง ก็ควรจะมีการพูดกล่าวตกัเตือน และมีการเขา้ห้อง

อบรม สงัสอนเรืองการขบัลดเร็ว จะมีผลกระทบอะไรบา้ง ถา้เกิดอุบติัเหตุบนถนน การปลูกจิตใตส้าํนึก ให้ รักษา

ระเบียบตามกฎจราจร ใหมี้นาํใจในการใชร้ถใชถ้นนร่วมกนั ถึงจะช่วยลดอุบติัเหตุได ้ 

นายมนัส  ตั นงาม  (รองประธาน) กล่าวว่า การติดกลอ้ง CCTV เรืองจับความเร็วก็น่าจะได้ผลดี ถา้โครงการ ลด

อุบติัเหตุใหเ้ป็นศนูย ์ สามารถไปเชือมโยงกนัได ้ อย่างน้อยๆผูข้บัขีรถบนทอ้งถนน ก็ตอ้งกลวับา้ง เพราะมีกลอ้งติดอยู่ตามที

ต่าง  ๆแต่สงสยัเหมือนกนั เมือก่อนมี กลอ้งติดอยูที่แยกใบพลาส สายเลียงเมือง โดนปรับกนัถว้นหนา้ เดียวนีไม่มีแลว้ 

นายณรงคศ์กัดิ  แกว้เมืองเพชร ( ปฏิคม) กล่าวว่า การติดกลอ้ง CCTV อยูที่แยกใบพลาส สายเลียงเมือง  ถูกยกเลิกไปแลว้ 

เนืองจากสาเหตุกลอ้งไปจบัเรือง การขบัขีเปลียนช่องการจราจรจากเสน้ทึบ ตามทีกฎหมายกาํหนด แต่ความผดิตรงนนัเลก็นอ้ย  ถกู

ประชาชนร้องเรียนเป็นจาํนวนมาก แต่ความผิด เช่นการการยเูทิร์น ในทีไม่ให้ยเูทิร์น แต่กลบัยเูทิร์นได ้และก็การจราจรตรง

บายพลาสที ใหเ้ลียวขวา มีแค่  เลนส์ แต่เห็นใชก้นัตงัหลายเลนส์ แต่ไม่ผิดกฎหมาย และไม่มีการจบักุม หรือเสียค่าปรับ เป็น

ความผดิทีมากกว่า และรุนแรงกว่ามาก และทาํใหเ้กิดอุบติัเหตุไดม้ากกว่า  จึงเป็นทีมาของการยกเลิกกลอ้งตรงจุดนี     

นายจิตรกร  เผด็จศึก (รองประธาน) กล่าวว่า โครงการรถบรรทุกสีขาว ตงัแต่ทาํโครงการนีมามีผลงานจบั

กลุ่มมากมาย มีหน่วยงานทีรับผดิชอบและใหก้ารสนับสนุน ถา้ทุกหน่วยงานให้ความร่วมมือ และสนับสนุน และมี

การจบั  กุมอย่างจริงจงั คนทีทาํผิดกฏหมาย ก็ลดน้อยลง แต่พอมีเรืองร้องเรียน หรือผูมี้อิทธิพลใชอ้าํนาจขมขู่ เจา้

พนกังาน ทาํใหมี้ผลกระทบกบัผูป้ฏิบติังาน มีการโยกยา้ย ระสาํระสายกนัไปหมด ทาํให้การปฏิบติัเจา้หน้าทีติดขดั

และทาํงานลาํบากขึน คนทีตงัใจทาํงานก็ทอ้แท ้หมดกาํลงัใจ อยากฝากเรืองนีกบัทางจงัหวดัดว้ย 



นายณรงคศ์กัดิ  แกว้เมืองเพชร (ปฏิคม) กล่าวว่า การจบักุมรถบรรทุกสิบลอ้ กฎหมายให้บรรทุกได ้  ตนั 

นาํหนักตัวรถเปล่า เฉลีย  ตนั ถา้บรรทุกตามกฎมายได ้แค่  ตนั รวมเป็น  ตนั แต่รถบางคนัวิงถึง  ตัน 

นาํหนักเกินทีกฎหมายกาํหนด  ตัน ถา้เปรียบกับคนทีทาํถูกกฎหมาย วิงไปอีกเทียว ครึง คนทีทาํถูกตอ้งตาม

กฏหมายแข่งกนัไม่ไดเ้ลย  เพราะอตัราส่วนสูงมาก  ผูป้ระกอบการทีทาํผดิกฎหมาย เอาเปรียบผูป้ระกอบการดว้ยกนั

อยู ่นีคือปัญหาทีเกิดขึนจริง แลง้ยงัแกไ้ขไม่ได ้ผูป้ระกอบการในจงัหวดัฉะเชิงเทรา ผมเชือว่า  % เป็นผูที้เคารพ

กฎหมาย ใหค้วามร่วมมือกบัโครงการดีมาก ยงัเหลืออีกแค่ไม่ถึง % ทียงัไม่ปฏิบติัตาม  ถา้ผูป้ระกอบการให้ความ

ร่วมมือทุกคน ผมเชือว่าถนนทุกสายในจงัหวดัฉะเชิงเทรา จะดีขึน การแข่งขนัสาํหรับผูป้ระกอบการรถบรรทุกก็จะ

เกิดความเป็นธรรม                                                     

 มตทิีประชุม รับทราบ 
 

วาระที   เรืองยุทธศาสตร์จงัหวดัฉะเชิงเทรา/หอการค้าจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

 นายมนัส  ตั นงาม (รองประธาน) กล่าวว่าประธานและคณะกรรมการหอการค้าจังหวดัฉะเชิงเทรา  ร่วมประชุม

คณะกรรมการพฒันาเศรษฐกิจพืนที ภาคตะวนัออกและภาคกลาง หอการคา้ไทย ครังที /   ระหว่างวนัที  -  กนัยายน   

ณ โรงแรมซนัธารา เวลเนส รีสอร์ท จ.ฉะเชิงเทรา ไดมี้การนาํเสนอโครงการต่าง  ๆเขา้สู่ Project Idea ยุทธศาสตร์เศรษฐกิจภาค

ตะวนัออก ประจาํปี    มีดงันี  

 .โครงการจดัตงัศนูยป์ฏิบติัการกลางตรวจสารตกคา้งในสินคา้เกษตร กลุ่มจงัหวดั 

.โครงการจดัตงัศนูยป์ฏิบติัการกลางตรวจสารตกสารตกคา้งในสินคา้เกษตร กลุ่มจงัหวดั 

.โครงการการเกษตรปลอดภยัสูง 

.โครงการปรับภูมิทศัน์ หนา้วดัหลวงพ่อโสธร เพือเป็นจุดจาํหน่ายสินคา้ เกษตรปลอดภยั  

.โครงการสูบนาํคืนถิน 

ภาคตะวนัออก  โดยหอการค้าจงัหวดัฉะชิงเทรา  เสนอโครงการพฒันาพเิศษขนาดกลางใหญ่ 

1.โครงการถนนวงแหวน จงัหวดัฉะเชิงเทรา (  กม.) เสริม EEC  

2. โครงการศึกษาความเป็นไปไดใ้นการ สร้างเขือนเพิมเติม ระบบการป้องกนันาํเค็มแม่นาํบางปะกง ทงัระบบ 

.โครงการขุดลอกสนัดอนปากแม่นาํบางปะกง  

.โครงการสร้างเขือนป้องกนัการกดัเซาะชายฝัง ตลอดแนวชายฝังสมุทรปราการ-ฉะเชิงเทรา  

นายอาทร  ผดุงเจริญ  (รองประธาน) กล่าวว่า   อยากฝากทางจังหวดัให้ช่วยดูเรืองงบประมาณ   ทีหอการค้าเสนอ

โครงการไปหลายๆโครงการ แต่ยงัไม่รู้ว่าโครงการแต่ละโครงการทีเสนอไป จะผ่านหรือไม่  จะใชง้บประมาณจากส่วนไหน ถา้

งบของ  EEC มี ,   ลา้นบาท ใช ้  จงัหวดั (จงัหวดัฉะเชิงเทรา จงัหวดัชลบุรี และจงัหวดัฉะเชิงเทรา) หอการคา้เป็นองค์การ

ภาคเอกชน ทีนาํเสนอโครงการให้ทางหอการค้าไทย ให้ทางจังหวดั  เพือหอการค้าไทยและทางจังหวดั ช่วยผลกัดนั  และ

สนบัสนุนโครงการต่าง  ๆทีเห็นว่าน่าจะเป็นไปได ้และเกิดประโยชน์สูงสุด ใหป้ระสบความสาํเร็จใหไ้ด ้   

นายกิตติพนัธุ ์โรจนชีวะ (รองผูว้่าราชการจงัหวดัฉะเชิงเทรา) กล่าวว่างบประมาณต่างๆทีไดม้า ไดม้าจากหลายๆ

ที จากงบจงัหวดั งบกลุ่มจงัหวดั งบกรม งบกระทรวงต่าง  ๆและงบภาค กลุ่มจงัหวดั  จงัหวดั (ภาคตะวนัออก ประกอบไปดว้ย 



ชลบุรี ระยอง จนัทบุรี ตราด สมุทรปราการ นครนายก ปราจีนบุรี สระแกว้ และฉะเชิงเทรา)  แต่ละโครงการทีหอการคา้เสนอมา 

ก็ตอ้งมาดูว่าเรืองอะไร ตอ้งใชง้บประมาณส่วนไหน  ภาครัฐกบัภาคเอกชน ตอ้งทาํงานร่วมกนั ภาคเอกชน เสนอโครงการมา ถา้

โครงการผา่น ภาครัฐเป็นฝ่ายสนับสนุนงบประมาณให้ โครงการต่าง  ๆทีหอการค้าเสนอ  ทางจงัหวดัก็อยากช่วยผลกัดนัให้

ประสบความสาํเร็จ แต่ก็มีองคป์ระกอบหลายๆอย่าง เช่นกนั 

นายมนสั  ตนังาม (รองประธาน)  กล่าวสรุป เรืองงบประมาณต่างๆ ทางหอการคา้ตอ้งมาดูว่าแต่ละโครงการ

ทีเสนอไป จะใชง้บตรงส่วนไหน ถา้เกียวกบัเรือง  EEC ก็ตอ้งใชง้บของ EEC ส่วนโครงการทีเขา้แผนยุทธศาสตร์ ใช้

งบฟังชนั งบกลุ่มจงัหวดั งบภาค การเสนอโครงการต่างๆ ตอ้งมาดูว่าจะใชง้บส่วนไหน ถึงจะผลกัดนัโครงการนนัให้

สาํเร็จไปได ้ ส่วนเรือง จงัหวดัฉะเชิงเทรา เป็นเมืองทีอยู่อาศยั เป็นเมืองน่าอยู่  ทางจงัหวดักบัภาคเอกชนตอ้งคุยกนั

ใหค้วามร่วมมือกนั ในการพฒันาเมือง ว่าจะใหไ้ปในทิศทางไหน  

 มตทิีประชุม รับทราบ 
 

วาระ    เรืองนําเสนอนักธุรกิจรุ่นใหม่ (YEC)  

 นายสมัชย์ ยงศิริ (ประธานนักธุรกิจรุ่นใหม่ YEC)  กล่าวว่า ได้เข้า ร่วมโครงการอบรมหลักสูตร 

ผูป้ระกอบการรุ่นใหม่ หวัใจพอเพียง รุ่นที  ( SEED 3 ) ระหว่างวนัที  11-15 กนัยายน   ณ โรงแรมแกรนด์ ไช

น่า เยาวราช กรุงเทพฯ  เป็นการรวมกลุ่มของนักธุรกิจรุ่นใหม่ โดยมีเจตนารมณ์ร่วมกนัเพือทีจะพฒันาการดาํเนิน

ธุรกิจใหเ้กิดการพฒันาในรูปแบบใหม่ๆ เพือใหเ้ติบโตและมนัคง และมีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์สังคม โดยอาศยั

ทกัษะการบริหารธุรกิจ ความเป็นผูน้าํ การทาํกิจกรรม และแลกเปลียนเรียนรู้ประสบการณ์ร่วมกนัของนักธุรกิจรุ่น

ใหม่ รวมถึงผูท้รงคุณวุฒิ คณะกรรมการ และทีปรึกษา ผูน้าํองคก์รทีมีชือเสียง มุ่งหวงัทีจะสร้างและพฒันาบุคลากรทางการคา้ 

นักธุรกิจรุ่นใหม่ ให้มีความรู้ ความสามารถเพือขยายฐานธุรกิจในการขยายการค้า การลงทุน ให้สอดคลอ้งกับสถานการณ์

ปัจจุบนัทีทายาทผูป้ระกอบการรุ่นใหม่ จะตอ้งเรียนรู้ให้ทันต่อยุคสมยัทีเปลียนแปลงอย่างรวดเร็ว เพือเป็นส่วนหนึงในการ

พฒันาธุรกิจทอ้งถิน เพือเป็นการพฒันานกัธุรกิจรุ่นใหม่ในทอ้งถิน ให้มีศกัยภาพ และมีประสิทธิภาพ รองรับการขยายตวัของ

ธุรกิจในทอ้งถิน ระดบัจงัหวดั รวมถึงระดบัภูมิภาค และตลอดจนรองรับการขยายตลาดธุรกิจเพือกา้วเขา้สู่ประชาคมเศรษฐกิจ

อาเซียน (AEC) ในอนาคต ซึงสามารถมีบทบาทในการเขา้ไปร่วมประชุมร่วมกบัคณะบริหารงานของจังหวดัและสามารถให้

ความคิดเห็นได ้ทีผ่านมามีการประชุม YEC ในส่วนของภูมิภาคทงัภาคตะวนัออก ภาคกลาง ภาคเหนือ ซึงมีการนาํเสนอเรือง

โครงการต่าง  ๆทีจะมีประโยชน์ในการพฒันาการประกอบธุรกิจ และการพฒันาเพือส่วนรวม  

มตทิีประชุม รับทราบ 
 

วาระ     เรืองอืน ๆ   

นายจิตรกร เผด็จศึก (รองประธาน) กล่าวว่า อยากขอบคุณทางหอการคา้ฯ เรืองโครงการ  หอการคา้  วิสาหกิจชุมชน ที

เป็นโครงการของหอการคา้ไทย ทีใหท้างหอการคา้จงัหวดัเขา้ไปส่งเสริม สนบัสนุน โครงการเกษตรปลอดภยัสูง ของตาํบลบางพระ 

โครงการนีไดรั้บการสนบัสนุนงบประมาณจากภาครัฐ ลงไปตามชุมชนต่าง  ๆทางหอการคา้ก็เขา้ไปช่วยสนับสนุน ส่งเสริมให้

คาํปรึกษาแนะนาํ  เรืองการตลาด เรืองบรรจุภณัฑ ์ใหชุ้มชน เขม้แข็งมากขึน  ทางผมและกาํนนัอาทร ก็ไดเ้ขา้ไปใหค้าํแนะนาํ เรือง



การทาํบญัชีครัวเรือน เพือจะไดรู้้ถึงรายรับรายจ่าย ในแต่ละเดือน และ เรืองการคดัแยกขยะ เพือแกไ้ขปัญหาเรืองสิงแวดลอ้ม และ

ทาํใหก่้อเกิดรายไดด้ว้ย  และส่งเสริมใหชุ้มชุน ดูแลรักษาสุขภาพโดยการออกกาํลงักาย   ชุมชนของเรา จะไดเ้ขม้แข็งและน่าอยู ่ 

 นายณรงคศ์กัดิ  แกว้เมืองเพชร (นายปฏิคม) กล่าว่า เรือง รายงานผลการปฎิบติังานสืบเนืองจากโครงการ

รถบรรทุกสีขาว ตามนโยบายประชารัฐ ประจาํจงัหวดัฉะเชิงเทรา คณะทาํงานฯไดร่้วมกนัตงัด่านตรวจสอบจบักุม

ผูก้ระทาํความผดิ บรรทุกนาํหนกัเกินกว่าทีกฎหมายกาํหนด ดงันี 

วนัองัคารท ี22 สิงหาคม 2560 เจา้หนา้ทีทหารไดอ้อกตรวจพืนทีบริเวณถนน 3481ใกลแ้ยกไผด่าํ ต.ศาลาแดง 

อ.บางนาํเปรียว จ.ฉะเชิงเทรา ไดพ้บรถบรรทุกสิบลอ้บรรทุกดินเต็มกะบะ จึงสนธิกาํลงัตงัด่านจับกุมดงัรายการ

ต่อไปนี 

1.รถสิบลอ้หมายเลขทะเบียน 83-0019 ฉะเชิงเทรา ชงัได ้35,130 กก.นาํหนักเกินกว่าทีกฎหมายกาํหนด 10,130 กก.            

มีป้ายหนา้รถ "มิตรเมืองปราณ" 

2.รถสิบลอ้หมายเลขทะเบียน 95-5467 กรุงเทพมหานคร ชั งได้ 44,050 กก.นํา◌้หนักเกินกว่าทีกฎหมายกาํหนด 

19,050 กก. มีป้ายหนา้รถ "เฉลียวบริการ" 

3.รถสิบลอ้หมายเลขทะเบียน 98-7476 กรุงเทพมหานคร ชั งได้ 44,160 กก.นํา◌้หนักเกินกว่าทีกฎหมายกาํหนด 

19,160 กก. มีป้ายหนา้รถ "เฉลียวบริการ" 

4.รถสิบลอ้หมายเลขทะเบียน 51-0504 กรุงเทพมหานคร ชงัได ้47,040 กก.นาํ◌้หนักเกินกว่าทีกฎหมายกาํหนด 

22,040 กก.มีป้ายหนา้รถ "เสียจอก เมือง...เมืองมีน" 

ข้อสังเกต  

-ระยะหลงัๆคณะทาํงานโครงการฯ ไม่ค่อยไดรั้บความร่วมมือจากบางหน่วยงานทีเกียวขอ้งและมีหนา้ทีโดยตรง  

-เจา้หนา้ทีทีปฎิบติัหนา้ทีใหค้วามร่วมมือกลบัถกูตงักรรมการสอบจากเรืองต่างๆทีไดก้ระทาํตามอาํนาจหนา้ที 

-การกระทาํความผดิ จากทีกระทาํลดนอ้ยลง  บรรทุกนาํหนกันอ้ยลง ผดิกฎหมายนอ้ยลง กลบัมากระทาํความผิดมาก

ขึน สวนทางกบัจงัหวดัอืนๆ 

-รถบรรทุกทีถกูจบั บรรทุกเกินนาํหนกั เกือบทงัหมด และยงัไดท้าํความผดิดดัแปลงสภาพรถ(กรุกะบะทึบ)เพือปิดบงั

สายตา และสามารถบรรทุกวสัดุไดม้ากขึน  

-มีการกล่าวหาบุคคลทีทาํงานอยา่งจริงจงั ว่าเป็นผูเ้สียผลประโยชน์ กลนัแกลง้ผูป้ระกอบการอืนๆ(แต่ความจริงผูที้

ปฎิบติัหนา้ทีอยา่งตรงไปตรงมากลบัถกูตรวจสอบอยา่งต่อเนืองและเขม้งวด) 

วนัอาทิตย์ ที10 กนัยายน 2560 เวลาประมาณ 6.00น.บริเวณถนน 3304 กม.7+000 ต.สิบเอด็ศอก อ.บา้นโพธิ 

จ.ฉะเชิงเทรา พบผูก้ระทาํความผดิดงันี 

1.รถพ่วงแม่-ลกู หมายเลขทะเบียนตวัแม่ 81-8422สุโขทยั ลกูพ่วง 81-8423 สุโขทยั ขบัขีโดยนายชยัชนะ พยงุ อายุ 28 

ปี ชงัได ้63,670 กก.นาํหนกัเกินกว่าทีกฎหมายกาํหนด 13,170 กก.ป้ายหนา้รถ"รถบรรทุก(รถพ่วง) 

2.รถกึงพ่วง หมายเลขทะเบียนตวัแม่ 84-0143 สมุทรปราการ ลกูพ่วง 84-0142 สมุทรปราการ ขบัขีโดยนายตอย มาสะ อาย ุ44 ปี ชงัได ้

54,300 กก. นาํหนกัเกินกว่าทีกฎหมายกาํหนด 9,300 กก. ป้ายหนา้รถ "โชคนที และส.โสธิดา"จึงนาํส่ง สภ.บา้นโพธิ เพือดาํเนินคดี 

ข้อสังเกต  



-เมือเจา้หนา้ทีตงัด่านรถบรรทุก 2 พ่วงนี ไดห้ลบจอดขา้งทางก่อนถึงด่านเจา้หน้าทีจึงไดเ้ขา้ไปขอตรวจสอบแต่พนักงานขบัรถ

ไดพ้ากนัทิงรถไม่แสดงตน เมือตรวจสอบเบืองตน้พบว่าบรรทุกดินมาเกินกว่าทีกาํหนดอย่างแน่นอน จึงประสานช่างกุญแจเขา้

มาดาํเนินการเปิดประตู ต่อมาพนกังานขบัรถไดเ้ขา้มาแสดงตน จึงไดน้าํรถไปชงัทีด่านชงันาํหนกัฉะเชิงเทรา(บางไผ)่  

-เมือเจา้หน้าทีตงัด่านตรวจ บรรดารถทีผิดกฎหมายต่างๆพากนัจอดรถก่อนถึงด่าน เพือรอด่านเลิก ปกติด่านตรวจ

ทวัๆไปตงัมีระยะเวลาประมาณ 1-2 ชวัโมงเท่านนั 

-ผูป้ระกอบการทีทาํความผดิ กลบัชีใหเ้จา้หนา้ที ดาํเนินการตรวจสอบรถบรรทุกของบริษทัอืนๆดว้ย ในลกัษณะจะ

กลนัแกลง้กนั แต่ไม่มีปัญหาใด  ๆ

-และผูป้ระกอบการทีถกูจบักุม ก็ยงักลา้ทีจะบรรทุกนาํหนกัเกินฯอยูต่่อไป เจา้หนา้ทีทีมีหนา้ทีโดยตรง คงไม่สามารถ

ดาํเนินการใดๆได.้ 

นายวฒันา รัตนวงศ ์(ประธาน) กล่าวว่าในนามหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา ขอแสดงความยนิดีกบั คุณณรงค์

ศกัดิ แกว้เมืองเพชร ปฏิคมหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา นักกีฬายิงปืนรณยุทธ ทีมชาติไทย ทีควา้รางวลัรองแชมป์

โลก ในการแข่งขนักีฬายงิปืนสนัรณยทุธชิงแชมป์โลก รายการ "ไอพีเอสซี แฮนด์กนั เวิร์ดซู๊ต 2017" ทีเมืองซาโตรูว 

ประเทศฝรังเศส ระหว่างวนัที  สิงหาคม –  กนัยายน   ถือเป็นการสร้างชือเสียงให้กบัชาวจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

และประเทศไทย  ในโอกาสนี ขอมอบช่อดอกไมเ้พือแสดงความยนิดี และขอเรียนเชิญถ่ายภาพร่วมกนั 

ปิดประชุม เวลา .  น. 

 

( นายจอมพงษ ์ ชูทบัทิม ) 

เลขาธิการหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา /ตรวจรายงานการประชุม 

 

นายพรชยั ธรรมจรูญ ผูจ้ดัการหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา / บนัทึกรายงานการประชุม 

นางนาํฝน ชะเอมทอง เจา้หนา้ทีหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา / พิมพร์ายงานการประชุม 


