
รายงานการประชุมคณะกรรมการหอการค้าจงัหวดัฉะเชิงเทรา  ครังท ี6/2561 

วนัพฤหัสบดทีี  19  กรกฎาคม  2561 
ณ ห้องประชุมอุทยานอาหารเก้ามณ ีต. หน้าเมือง อ. เมือง จ. ฉะเชิงเทรา   

 

ผู้เข้าประชุม 

 1.นายสุวิทย ์ คาํดี  ผูว้่าราชการจงัหวดัฉะเชิงเทรา   ทีปรึกษากิตติมศกัดิ 

 2.นายพลูลาภ     อุไรงาม  เกษตรและสหกรณ์จงัหวดัฉะเชิงเทรา  ทีปรึกษากิตติมศกัดิ 

 3.นายอดุลย ์ คนมนั  สหกรณ์จงัหวดัฉะเชิงเทรา   ทีปรึกษากิตติมศกัดิ 

 4.นางสาวสุวิชาดา  อ่อนนาง (แทน) หวัหนา้สาํนกังานจงัหวดัฉะเชิงเทรา ทีปรึกษากิตติมศกัดิ 

 5.พ.อ.เกรียงศกัดิ  สืบธรรมมา (แทน) ผูบ้ญัชาการกองพลทหาราบที 11  ทีปรึกษากิตติมศกัดิ 

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

 7.อ.วชัราภรณ์  สิงห์สาํราญ    (แทน) อธิการบดีมหาวิทยาลยัราชภฎัราชนครินทร์ ทีปรึกษากิตติมศกัดิ 

 8.นายวรวิท เรืองจนัทร์ (แทน) ผอ.แขวงการทางหลวงจงัหวดัฉะเชิงเทรา  ทีปรึกษากิตติมศกัดิ 

 9.นายศกัดิชยั คงวฒันะ (แทน) ผอ.สาํนกังานพฒันาฝีมือแรงงานฉะเชิงเทรา ทีปรึกษากิตติมศกัดิ 

 10.พญ.รุจวตัร ปุญยลิขิต (แทน) ผอ.โรงพยาบาลพุทธโสธร                  ทีปรึกษากิตติมศกัดิ 

11.นายเกษม  แกว้สนนั (แทน)  คลงัจงัหวดัฉะเชิงเทรา   ทีปรึกษากิตติมศกัดิ 

12.นายพิชยั   อธิเกียรติ  (แทน) ประธานสภาอุตสาหกรรมจงัหวดัฉะเชิงเทรา ทีปรึกษากิตติมศกัดิ 

13.น.ส.สุจิตนา นิลการะเกษ (แทน) ประธานสภาเกษตรกรจงัหวดัฉะเชิงเทรา  ทีปรึกษากิตติมศกัดิ 

14.นายวฒันา รัตนวงศ ์       ประธาน 

 15.นายสมนึก ทกัษิณา        ประธานกิตติมศกัดิ 

 16.ดร.บุญทอง เตียรประเสริฐ       ประธานทีปรึกษา 

 17.นายสุทิน   พรวงศท์อง       ทีปรึกษา 

 18.นายชาลี  เจริญสุข        กรรมการกิตติมศกัดิ 

 19.นายอุทยั ศรีสาลีกุลรัตน ์       กรรมการกิตติมศกัดิ 

 20.นายประโยชน ์ โสรัจจกิจ       รองประธาน 

 21.นายอาทร ช่วยณรงค ์       รองประธาน 

 22.นายจิตรกร เผด็จศึก        รองประธาน 

 23.นายกาํพล เลิศเกียรติดาํรงค ์                                       รองประธาน 

 24.นายอาทร ผดุงเจริญ       รองประธาน 

 25.นายจอมพงษ ์ชูทบัทิม        เลขาธิการ 

 26.นายณรงคศ์กัดิ แกว้เมืองเพชร       ปฏิคม 

 27.นายวสนัต ์ วโรกร        กรรมการ 



 28.นายธานินท ์ เสริมศกัดิศศิธร       กรรมการ 

 29.นายพงษศ์กัดิ เสริมศกัดิศศิธร       กรรมการ 
  

ผู้ร่วมประชุม 

 1.ร.ท.สมศกัดิ ยคุขะระ        สมาชิกหอการคา้ฯ 

2.นายวิชาญ สจัจาพิทกัษก์ุล       สมาชิกหอการคา้ฯ 
   

วาระที 1 เรืองแจ้งเพอืทราบ 

- กจิกรรมร่วมกบัหอการค้าอนืๆ 

5 สิงหาคม 2561 เวลา 16.00 น. นายวฒันา รัตนวงศ ์ประธาน และคณะกรรมการ ร่วมงานฌาปนกิจศพบิดา นาย

เกรียงศกัดิ บุญเกิด ทรัพยสิ์น กรรมการหอการคา้ฯ ณ วดัไผต่น้ ถ.พหลโยธิน กรุงเทพ ฯ 

15 สิงหาคม 2561 เวลา 09.30 -12.00 น. นายวฒันา รัตนวงศ ์ประธาน ร่วมประชุมคณะกรรมการส่งเสริม 

หอการคา้จงัหวดัและพฒันาเศรษฐกิจ ภูมิภาค หอการคา้ไทย ครังที 4/2561 ณ ห้องประชุมสภา อาคาร 24 ชนั 15 

มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย ถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพ ฯ 

 หอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา ร่วมกบัสภาหอการคา้แห่งประเทศไทย สนง.พฒันาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

แห่งชาติ (สวทช.) สถาบนัส่งเสริมคุณภาพเกษตรไทย (ThaiGAP) จดังานสัมมนา หัวขอ้การยกระดบัผกัและผลไม้

ไทยสู่มาตราฐานสากลสําหรับเขตนวตักรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวนัออก ( EEC) ในวนัพฤหัสบดีที 16 

สิงหาคม 2561 เวลา 08.30-16.00 น ณโรงแรมซนัธารา เวลเนสรีสอร์ทแอนด ์โฮเต็ล อ เมือง จ ฉะเชิงเทรา 

16-19 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00-19.00 น.  หอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทราร่วมกบัมหาวิทยาลยัราชภฎัราช

นครินทร์ ออกบูธงานInnovation Fair 2018 ณ มหาวิทยาลยับูรพาณ บริเวณอาคารคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลยั 

บูรพา (โดยมีผูร่้วมออกบูธร้านคา้ดงันี นายประโยชน์ โสรัจจกิจ ปลากระพงษ์ นายกิตติ  ตรงไตรรัตน์ ขา้วสารหอม

มะลินายธนนัชยั ศรีเกษ สมาชิก ปลาสม้แม่เอียด) 

 18-20 สิงหาคม 2561 นายอาทร ผดุงเจริญ รองประธาน ร่วมงานประชุมหอการคา้ 5 ประเทศ ของเมืองคู่แฝด

เมาะลาํไย รัฐมอญ ประเทศเมียนม่า 

หอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา โดยคุณประโยชน์  โสรัจจกิจ รองประธาน สนบัสนุนโครงการสร้างฝ่ายมีชีวิต

จงัหวดัฉะเชิงเทรา โดยมอบกระสอบสร้างฝ่าย จดัทุน 11,000 บาท ณ พืนที อ.ท่าตะเกียบจงัหวดัฉะเชิงเทรา  
 

- กจิกรรมร่วมกบัภาครัฐ 

20 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.00 -16.00 น นายจอมพงษ์ ชูทบัทิม เลขาธิการ ร่วมเกียรติพิธีเปิดโครงการการส่งเสริม

ใหรั้ฐและเอกชน ปฏิบติัตามกฎหมายการจา้งงานคนพิการในสถานประกอบการและหน่วยงานภาครัฐ ประจาํปีงบประมาณ 

2561 ณ หอ้งปากนาํโจโ้ล ้โรงแรมทีวินเทจบางคลา้ อ.บางคลา้ จ.ฉะเชิงเทรา  



  23 กรกฏาคม 2561 เวลา 08.30-12.00 น.นายณรงคศ์กัดิ แกว้เมืองเพชร ปฏิคม ร่วมการประชุมปัจฉิมนิเทศโครงการ 

ศึกษาความเหมาะสมถนนสายแยก ทล.1 –ทล.304 จงัหวดัปทุมธานี ณ ห้องประชุมบุษราคมั ชนั 2 โรงแรมแกรนด์รอยลั 

พลาซ่า อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา  

  23 กรกฏาคม 2561 เวลา 09.30-12.00 น. นายวฒันา รัตนวงศ ์ประธาน ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจาํเดือน

กรกฎาคม 2561 ณ หอ้งประชุมมรุพงษศิ์ริพฒัน์ ชนั 4 ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

 24 กรกฏาคม 2561 เวลา 10.00 น. นายณรงคศ์กัดิ แกว้เมืองเพชร ปฏิคม ร่วมประชุมคณะกรรมการและอนุกรรมการ

ศนูยอ์าํนวยความปลอดภยัทางทอ้งถนนจงัหวดัฉะเชิงเทรา ครังที 2/2561  ณ ห้องประชุมมรุพงษ์ศิริพฒัน์ ชนั 4 ศาลากลาง

จงัหวดัฉะเชิงเทรา     

 23 กรกฏาคม 2561 เวลา 08.30-12.00 น.นายสมพงษ ์ นาํศรีเจริญสุข ทีปรึกษาหอการคา้ฯ ร่วมประชุมคณะกรรมการ

ศูนยอ์าํนวยการป้องกนัและปราบปรามยาเสพติดจงัหวดัฉะเชิงเทรา ครังที 7/2561 ณ  ห้องประชุมมรุพงษ์ศิริพฒัน์ ชนั 4 

ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา     

 23 กรกฏาคม 2561 เวลา 08.30-12.00 น.นายณรงคศ์กัดิ แกว้เมืองเพชร ปฏิคม ร่วมประชุมคณะกรรมการความมนัคง

และความสงบเรียบร้อยจงัหวดัฉะเชิงเทรา ณ  หอ้งประชุมมรุพงษศิ์ริพฒัน์ ชนั 4 ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา     

 24 กรกฏาคม 2561  เวลา 07.00-9.00 น. นายชาลี เจริญสุข กรรมการกิตติมศกัดิ ร่วมโครงการแลกเปลียนเรียนรู้สร้าง 

เครือข่ายความร่วมมือเพือการพฒันาองค์การ และการปฏิบัติราชการ ประจาํปี งบประมาณ พ.ศ. 2661 (สภากาแฟ) ณ 

โครงการชลประทานฉะเชิงเทรา ต.บา้นโพธิ อ.บา้นโพธิ จ.ฉะเชิงเทรา 

  25 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.00 -12.00 น นายณรงค์ศกัดิ แก้วเมืองเพชร ปฏิคม ร่วมประชุมระดมความคิดเห็น

ระหว่างคณะผูว้ิจยักบัผูใ้ชป้ระโยชน์จากการวิจยัภายใตโ้ครงการจดัทาํแผนยุทธศาสตร์การวิจยัโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน 

ระยะ 3 ปี (พ.ศ.2562-2564) ณ หอ้งประชุมแปซิฟิก 3 โรงแรม เดอะไทด ์รีสอร์ท บางแสน จงัหวดัชลบุรี  

25 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.30 น. นายจิตรกร เผด็จศึก รองประธาน นายจอมพงษ์ ชูทับทิม เลขาธิการ ร่วมประชุม

คณะกรรมการประสานและขบัเคลือนนโยบายสานพลงัประชารัฐ ประจาํจงัหวดัฉะเชิงเทรา (คสป.) ครังที 2/2561 ณ ห้อง

ประชุมศนูยข์อ้มลูอาเซียน (ชนั 1) ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา  

 25 กรกฎาคม 2561 เวลา 13.00 น. นายณัฏฐ์ กิตติกุล กรรมการ ร่วมประชุมประชาคมทอ้งถิน เรืองพิจารณา (ร่าง) 

แผนพฒันาทอ้งถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) ฉบบัเพิมเติมและเปลียนแปลง ครังที1/2561 ณ ห้องประชุมเทศบาลตาํบลบางปะกง 

อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา  

 25 กรกฎาคม 2561 เวลา 13.30 น. นายวฒันา รัตนวงศ์ ประธาน ร่วมประชุมคณะกรรมการกาํหนดราคาทรัพย์

จงัหวดัฉะเชิงเทรา ณ  สาํนกังานบงัคบัคดีจงัหวดัฉะเชิงเทรา อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 

 28 กรกฎาคม 2561 เวลา 18.00 น.นายวฒันา รัตนวงศ ์ประธาน และคณะกรรมการหอการคา้ฯ ร่วมกิจกรรมถวาย

เครืองราชสักการะ และจุดเทียนถวายพระพรชยัมงคล เนืองในวนัเฉลิมพระชนพรรษา  (28 กรกฎาคม 2561) สมเด็จพระ

เจา้อยูห่วัมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกรูฯ ณ บริเวณ หนา้ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา  



 28 กรกฎาคม 2561 เวลา 18.00 น.นายจอมพงษ ์ชูทบัทิม เลขาธิการ ร่วมประชุมคณะทาํงานตรวจติดตามโครงการที

ไดรั้บการจดัสรรงบประมาณตามโครงการไทยนิยม ยงัยนื ทีรับผดิชอบอาํเภอพนมสารคาม ณ ห้องประชุมสาํนักงานพฒันา

สงัคมและความมนัคงของมนุษยจ์งัหวดัฉะเชิงเทรา ชนั 1  ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

 31 กรกฎาคม 2561 เวลา 13.00 น.นายณัฏฐ์ กิตติกุล กรรมการ ร่วมประชุมคณะกรรมการพิจารณาเงือนไขใน

อนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจาํทาง ประจาํจงัหวดัฉะเชิงเทรา ครังที 4/2561 ณ ห้องประชุมนาม ตณัฑิกุล สาํนักงาน

ขนส่งจงัหวดัฉะเชิงเทรา  

 31 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.30 น. นางวรนิตกตญาณ รองประธาน ร่วมประชุมโครงการชุมชนท่องเทียว OTOP  

นวตัวิถี จงัหวดัฉะเชิงเทรา  ณ หอ้งประชุมสาํนกังานพฒันาชุมชนจงัหวดัฉะเชิงเทรา ชนั 1 ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

1 สิงหาคม 2561 เวลา 09.30-15.00 น. นายอาทร ผดุงเจริญ รองประธาน ร่วมประชุมคณะทาํงานบูรณาการด้านแผน

ยทุธศาสตร์พลงังานจงัหวดัฉะเชิงเทรา ครังที 1/2561 ณ หอ้งประชุมศนูยข์อ้มลูอาเซียน ชนั 1 ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

1 สิงหาคม 2561 เวลา 13.30 น. นายวฒันา รัตนวงศ ์ประธาน และคณะกรรมการหอการคา้ฯ ร่วมพิธีเปิดศูนยรั์บบริจาค

เงินและสิงของช่วยเหลือผูป้ระสบภัยนําท่วม สปป.ลาว ณ ห้องประชุมสํานักงานป้องกันและบรรเทาสารณภัยจังหวัด

ฉะเชิงเทรา ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทราหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา บริจาคเงิน 10,000 บาท และขา้วสาร 5 กิโลกรัม 200 ถุง 

1-15 สิงหาคม 2561 หอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา ร่วมเป็นคณะกรรมการลงพืนทีตรวจติดตามโครงการไทยนิยมยงัยืน 

ในพืนทีต่างๆดงันี  

พืนที อ.แปลยาว โดยนายชยัรัตน์ โสธรนพบุตร รองประธาน 

พืนที อ.ท่าตะเกียบ โดยพวงทอง วรรณีเวชศิลป์ รองประธาน 

พืนที อ. บางคลา้ โดยนายชาลี เจริญสุข รองประธาน 

พืนที อ.พนมสารคาม โดยนายสุภร ตนัเฮง กรรมการ 

พืนที อ.เมือง อ.คลองเขือน โดยนายจอมพงษ ์ชูทบัทิมเลขาธิการ 

พืนที อ.บา้นโพธิ โดยนายณัฏฐ ์กิตติกลูกรรมการ 

พืนที อ.บางปะกง โดยนายอาทร ผดุงเจริญ รองประธาน 

6  สิงหาคม 2561 เวลา 13.30 น. นายชาลี  เจริญสุข กรรมการกิตติมศกัดิทีปรึกษา ร่วมประชุมคณะกรรมการให้ความ

ช่วยเหลือผูป้ระสบภยัภิบิติจงัหวดัฉะเชิงเทรา (ก.ช.ภ.จ.ฉช.) ครังที 4/2561 ณ ห้องประชุมสาํนักงานป้องกนัและบรรเทาสาธารณ

ภยัจงัหวดัฉะเชิงเทราศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

6 สิงหาคม 2561 เวลา 13.30 น. นายชาลี  เจริญสุข กรรมการกิตติมศกัดิ ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชยัมงคล เนืองใน

กิจกรรม เฉลิมพระเกียรติสมเด็จนางเจา้สิริกิตติ พระราชินีนาถ ในรัชการที 9 เนืองในโอกาสวนัเฉลิมพระชานพรรษา 86 พรรษา 

12 สิงหาคม 2561 ณ หอ้งโถงชนั 1 ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

6 สิงหาคม 2561 เวลา 13.30 น. นายอาทร ผดุงเจริญ นายจิตรกร เผด็จศึก นางวรนิตกตญาณ รองประธาน นายณรงค์ศกัดิ  

แก้วเมืองเพชร ปฏิคม ร่วมประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชน เพือพัฒนาและแก้ปัญหาทางเศรษฐกิจจังหวัด

ฉะเชิงเทรา (กรอ.จงัหวดั) ครังที 3/2561 ณ ณ  หอ้งประชุมมรุพงษศิ์ริพฒัน์ ชนั 4 ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา     



7 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายวฒันา รัตนวงศ์ ประธาน ร่วมประชุมกบัคณะผูอ้าํนวยการศูนยคิ์ตะคิวชู (จาก

ประเทศญีปุ่น) เมืองตน้แบบเอเชียสาํหรับสงัคมคาร์บอนตาํ ณ หอ้งประชุมวิชิตสงคราม ชนั 4 ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

7 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00-16.00 น. นายมนสั ตนังาม รองประธาน  ร่วมประชุมเชิงปฏิบติัการ  ( Workshop)  จดัทาํร่าง

แผนปฏิบติัราชการประจาํปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จงัหวดัฉะเชิงเทรา ณ ห้องประชุมอาเธอร์ ชนั 1 บุรีมายา บูติกแอนด์สปา              

รีสอร์ท จงัหวดัฉะเชิงเทรา  

7 สิงหาคม 2561 เวลา 08.00-16.00 น. นางบุญมี  ศรีสุข รองประธาน ร่วมประชุมคณะทาํงานและวิพากษ์แผนพฒันาเด็ก

และเยาวชน จงัหวดัฉะเชิงเทรา พ.ศ.2560-2664 ณ โรงแรม ที วินเทจ โอเตล อ.บางคลา้ จ.ฉะเชิงเทรา  

7 สิงหาคม 2561 เวลา 13.00 น. นางอาภรณ์ วชัระ รองประธาน ร่วมประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการจัดการศึกษา

สาํหรับคนพิการจงัหวดัฉะเชิงเทรา พ.ศ.2560-2654 ณ หอ้งประชุมศนูยข์อ้มลูอาเซียน ชนั 1 ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

8 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00น. นายประโยชน์  โสรัจกิจ รองประธาน นายณรงค์ศกัดิ  แกว้เมืองเพชร ปฏิคม ร่วมประชุม

คณะทีปรึกษาผงัเมืองรวมสุวิทวงศ ์จงัหวดัฉะเชิงเทรา ณ หอ้งประชุมศนูยข์อ้มลูอาเซียน ชนั 1 ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

 8 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00น. นายประโยชน์  โสรัจกิจ รองประธาน นายณรงค์ศกัดิ  แกว้เมืองเพชร ปฏิคม ร่วม

ประชุมคณะทีปรึกษาผงัเมืองรวมชุมชนบา้นโพธิ จงัหวดัฉะเชิงเทรา ณ ห้องประชุมศูนยข์อ้มูลอาเซียน ชนั 1 ศาลากลางจงัหวดั

ฉะเชิงเทรา 

9  สิงหาคม 2561 เวลา 09.00-12.00น. นายจิตรกร  เผด็จศึก รองประธาน ร่วมประชุมคณะกรรมอาหารปลอดภยัจงัหวดั

ฉะเชิงเทรา ครังที 3/2561 ณ หอ้งประชุมพุทธโสธร ชนั 2 สาํนกังานสารณสุขจงัหวดัฉะเชิงเทรา   

9  สิงหาคม 2561 เวลา 13.30. นายชาลี  เจริญสุข กรรมการกิตติมศกัดิ ร่วมประชุมคณะกรรมการจดัรูปทีดิน เพือพฒันา

พืนทีส่วนจังหวดัฉะเชิงเทรา ครังที 2/2561 เพือพิจารณาสรรหาผูท้รงคุณวุฒิเป็นคณะกรรมการจดัรูปทีดินฯ ณ ห้องประชุม

ศนูยข์อ้มลูอาเซียน ชนั 1 ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

9  สิงหาคม 2561 เวลา 13.00-16.00น. นายอาทร ผดุงเจริญ รองประธาน นายณรงค์ศกัดิ  แกว้เมืองเพชร ปฏิคม ร่วม

ประชุมหารือแนวทางการประเมินผลกระทบสิงแวดลอ้ม การประเมิน ผลกระทบสิงแวดล้อม ทางหลวงหมายเลข 319 

ปราจีนบุรี- อ.พนมสารคาม ตอน บ.หนองบวัหม-ูอ.พนมสารคาม ตอน 2 ณ ห้องสัมมนาเพทาย โรงแรมแกรนด์รอยลั พลาซ่า ต.

หนา้เมือง อ.เมือง             จ.ฉะเชิงเทรา 

10 สิงหาคม 2561 เวลา 15.30 น. นางบุญมี ศรีสุข รองประธาน ร่วมประชุมคณะกรรมการหนึงตาํบล หนึงผลิตภณัฑ ์

จงัหวดัฉะเชิงเทรา  ณ หอ้งประชุมสุนทรพิพิธ  ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

12  สิงหาคม 2561 เวลา 18.00น. นายวฒันา รัตนวงศ ์ประธาน และคณะกรรมการหอการคา้ฯ ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระ

เกียรติสมเด็จ พระนางเจ้าสิริกิติ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที 9 เนืองในโอกาสวนัเฉลิมพระชานพรรษา 86 พรรษา 12 

สิงหาคม 2561 ณ บริเวณหนา้ศาลาจตุัรมุข หนา้ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

14  สิงหาคม 2561 เวลา 08.30 -16.00น.นายวฒันา รัตนวงศ์ ประธาน นายจอมพงษ ์ชูทับทิม เลขาธิการ ร่วมประชุม

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบติัการเพือกาํหนดทิศทาง การพฒันาร่วมภาครัฐ และภาคเอกชน เพือแกไ้ขปัญหาทางเศรษฐกิจกลุ่ม

จงัหวดัภาคตะวนัออก 1  ณ หอ้งประชุมสามมุก ชนั 2 โรงแรมชลอินเตอร์ อ.เมือง จ.ชลบุรี 



15  สิงหาคม 2561 เวลา 09.00-16.30 น. นายชาลี  เจริญสุข กรรมการกิตติศกัดิ ร่วมประชุมเชิง ปฏิบติัการเครือข่าย

จงัหวดั/ชมรมในสถานประมาณประกอบการ/ชุมชุน/สถานศึกษา และผูเ้กียวขอ้งตามโครงการ TO BE NUMBER ONE จงัหวดั

ฉะเชิงเทรา ณ หอ้งประชุมพุทธโสธร ชนั 2 สาํนกังานสาธารณสุขจงัหวดัฉะเชิงเทรา  

15  สิงหาคม 2561 เวลา 13.30น. นายจิตรกร  เผด็จศึก รองประธาน ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพฒันา 

เอสเอม็ อี ตามแนวประชารัฐประจาํจงัหวดัฉะเชิงเทรา  ครังที 3/2561 ณ ห้องประชุมศูนยข์อ้มูลอาเซียน ชนั 1 ศาลากลางจงัหวดั

ฉะเชิงเทรา 

15  สิงหาคม 2561 เวลา 18.00น.คณะกรรมการหอการคา้จังหวดัฉะเชิงเทรา ร่วมโครงการแลกเปลียนเรียนรู้สร้าง

เครือข่าย ความร่วมมือ เพือการพฒันาองคก์ารปฏิบติัราชการ ประจาํปี 2561 (สภากาแฟ) ณ ร้านอาหารบลูม@ ฉะเชิงเทรา 35 ม.3 

ต.บางตีนเป็ด อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา  
 

- กจิกรรมอนืๆ  

หอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา ร่วมอดัเทปรายการถวายพระพร วนัเฉลิมพระชนพรรษา  (28 กรกฎาคม 2561) สมเด็จ

พระเจา้อยูห่วัมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูรฯ  และสมเด็จพระชนพรรษา (12 สิงหาคม 2561 )  สมเด็จพระนางเจา้

สิริกิติ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที 9  ในวนัพุธที 18 กรกฎาคม 2561 เวลา 11.00 น ณ ห้องชลธี โรงแรมซนัธารา เวลเนส

แอนด ์รีสอร์ทอ.เมือง  จ.ฉะเชิงเทรา 

25 สิงหาคม 2561 บริษทั เอม็เอสเคเบิล เน็ตเวริค จดัโครงการ มอบดว้ยใจ ใหแ้ก่กนั ร่วมสร้างสรรคพ์ฒันา

เด็กไทย ใหก้บัโรงเรียนบา้นโคกตะเคียนงาม ต.ทุ่งพระยา อ. สนามชยัเขต จ.ฉะเชิงเทรา (หอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา 

สนบัสนุน 2,000 บาท)  

มตทิีประชุม รับทราบ 

วาระที 2  เรืองรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา ครังที  

5/2561 

 มตทิีประชุม รับรอง 
 

วาระที 3  เรืองสืบเนืองจากการประชุมครังทีแล้ว 

 3.1การสนับสนุนส่วนราชการในการพฒันาพนืทีหน้าวดัหลวงพ่อโสธร เพอืสาธารณประโยชน์ 

นายสุวิทย ์คาํดี  (ผูว้่าราชการจงัหวดัฉะเชิงเทรา) กล่าวว่าการพฒันาพืนทีหนา้วดัหลวงพ่อโสธร ขณะนีได ้

ดาํเนินการ เรียกคนในชุมชนทีอยู่ในพืนทีมาพูดคุยตกลง จ่ายเงินช่วยเหลือค่ารือถอน ครบทุกคนแลว้ และยา้ยออก

จากพืนทีไปแลว้ หลายหลงัคาเรือน ชาวชุมชนในพืนที ก็ให้ความร่วมมือดีมาก ในการพฒันาพืนทีหน้าวดัหลวง

พ่อโสธร  ในเรืองการปรับพืนทีหนา้วดั ไดเ้ร่งรัดใหมี้การถมดินลกูรังใหแ้ลว้เสร็จโดยเร็ว เพือใหก้ารดาํเนินงานต่างๆ 

เป็นไปอย่างรวดเร็ว และยงัยืน ทีดินทังแปลงทีมีการปรับปรุงถมทีมีประมาณ 8 ไร่ โดยการทาํงานไม่มีการตัง



งบประมาณแต่อยา่งใด แต่เกิดจากแรงศทัธาการใหค้วามร่วมไมร่้วมมือกนัของภาคเอกชน โดยเฉพาะอย่างยิงหอการคา้

จงัหวดัฉะเชิงเทรา ทีใหค้วามร่วมมือในการขอรับบริจาคดินลกูรังจากผูมี้จิตศรัทธา รวมทงัเครืองไมเ้ครืองมือ รถแม็คโค 

ทีมาใชใ้นการปรับพืนที ซึงตอ้งขอขอบคุณทุกภาคส่วนทีใหค้วามร่วมมือ และไดใ้หท้างโยธาธิการและผงัเมืองออกแบบ

ภูมิทศัน์หลงัปรับปรุงเป็นรูปแบบทีสวยงาม เป็นสวนสุขภาพสาํหรับให้ประชาชนเขา้มาพกัผ่อน มีการการปลูกตน้ไม ้

ปลกูหญา้ ทาํเป็นสวนสาธารณะใหดู้สวยงาม ต่อไป 

 นายวฒันา รัตนวงศ ์(ประธานหอการคา้) กล่าวว่า ทางหอการคา้ซึงเป็นภาคเอกชนของจงัหวดัฉะเชิงเทรา ยินดีให้

ความร่วมมือร่วมใจ  ช่วยกนัในการพฒันาพืนทีหน้าวดัหลวงพ่อโสธรต่อไปโดยเบืองตน้ ไดข้อรับการบริจาค จากผูมี้จิต

ศรัทธา ในการถมทีหนา้วดัหลวงพ่อโสธร เฉลียเทียวละ 3,000 บาท แจง้ความประสงคไ์ด ้ซึงทางคุณจิตรกร เผด็จศึก และคุณ

ณรงคศ์กัดิ แกว้เมืองเพชร เป็นผูป้ระสานงานในพืนทีการพฒันาเพือนาํลูกรังมาปรับปรุงพืนทีอยู่ในขณะนี ขอแสดงความ

ชมเชยท่านสุวิทย ์คาํดี ผูว้่าราชการจงัหวดัฉะเชิงเทรา เป็นคนเก่งมุ่งมนัทาํงานอย่างจริงจงั ทีทาํให้เกิดการพฒันาพืนทีหน้า

วดัหลวงพ่อโสธรอยา่งเป็นรูปธรรม โดยการผลกัดนัของนายจิตรกร เผด็จศึก รองประธานหอการคา้ฯ ทีให้การสนับสนุน

ส่วนราชการในการพฒันาพืนทีหนา้วดัหลวงพ่อโสธรเพือสาธารณประโยชน์ และนาํความเจริญมาสู่จงัหวดัฉะเชิงเทรา 

มตทิีประชุม รับทราบ 

 3.2การจดักจิกรรมกอล์ฟเชือมความสามคัค ี

นายจอมพงษ์  ชูทับทิม (เลขาธิการ) กล่าวว่า หอการค้าจงัหวดัฉะเชิงเทรา กาํหนดจัดกิจกรรมกอล์ฟเชือม

ความสัมพนัธ์ ครังที 2  เพือหาเงินรายได้สาํหรับไวบ้ริหารงานของหอการค้าจังหวดัฉะเชิงเทรา ซึงในเรืองวนัเวลาและ

สถานทีจะประมาณเดือน ตุลาคม 2561 ณ สนามกอลฟ์ บางปะกงริเวอร์ไซร์  อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา 

 มตทิีประชุม รับทราบ 

 3.3การจดังานหอการค้าแฟร์ ครังที 10 

นายจอมพงษ ์ชูทบัทิม (เลขาธิการ) กล่าวว่าการจดังานหอการคา้แฟร์ ของหอการคา้ทีผา่นมานับเป็นครังที 9 

ซึงครังต่อไปกาํหนดจดัในช่วงก่อนงานประจาํปีจงัหวดัฉะเชิงเทรา กาํหนดจดังานวนัที 31 ตุลาคม -4 พฤศจิกายน 

2561 ซึงการจัดงานจะตอ้งมีการกาํหนดรูปแบบ และรายละเอียดต่างๆ ร่วมกนัอีกครังหนึง ซึงจะไดมี้การแต่งตัง

คณะกรรมการรับผดิชอบแต่ละฝ่ายเพือใหก้ารทาํงานบรรลุเป้าหมาย โดยมีคุณบุญมี ศรีสุข เป็นประธานการจดังาน 

ซึงสถานทีจดั คาดว่าจะเป็นบริเวณภายในมหาวิทยาลยัราชภฏัราชนครินทร์ อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา  

 มตทิีประชุม รับทราบ 
 

 3.4การเข้าร่วมโครงการวจิยัและพฒันานวตกรรม กบั สวธช. 

- การจัดสัมมนา เรือง “การยกระดับผักและผลไม้ไทยสู่มาตรฐานสากล สําหรับเขตนวตกรรมระเบียง

เศรษฐกจิพเิศษภาคตะวนัออก (EEC)  

นายจอมพงษ์ ชูทบัทิม (เลขาธิการ) กล่าวว่าดว้ยหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา ร่วมกบั สภาหอการคา้แห่ง

ประเทศไทย สาํนักงานพฒันาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) สถาบนัส่งเสริมคุณภาพเกษตรไทย 



(ThaiGAP). มีกาํหนดการจดัสัมมนา หัวข้อ “การยกระดับผักและผลไม้ไทยสู่มาตรฐานสากลสําหรับเขตนวัตกรรม

ระเบียงเศรษฐกจิพเิศษภาคตะวนัออก (EEC) ในวนัพฤหัสบดีที 16 สิงหาคม  2561 เวลา 8.30 – 16.30 น. ณ โรงแรมซัน

ธารา เวลเนสรีสอร์ทแอนด์ โฮเตล็ อ.เมอืง จ.ฉะเชิงเทรา  โดยมีวตัถุประสงคเ์พือ เพิมพูนความรู้ดา้นมาตรฐานสินคา้

ผกัและผลไมข้องภาครัฐและเอกชน รวมทังการสร้างโอกาสในการเข้าสู่ตลาด ให้แก่เกษตรกร ผูป้ระกอบการ 

สหกรณ์การเกษตร วิสาหกิจชุมชน และหน่วยงานต่างๆ ทีเกียวขอ้งดา้นผกัและผลไมใ้นเขตนวตกรรมระเบียง

เศรษฐกิจพิเศษภาคตะวนัออก (EEC) เป้าหมายจาํนวน 50 รายเท่านนั โดย สวทช. สนับสนุนค่าใชจ่้ายในการจดังาน

ทงัหมด  

ในการนี หอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา เล็งเห็นว่าการสัมมนาครังนี จะเป็นประโยชน์อย่างยิงต่อเกษตรกร 

และผูป้ระกอบการในเรืองดงักล่าว จึงขอประชาสัมพนัธ์เชิญชวนสมาชิกหอการคา้จงัหวดั และสนใจเขา้ร่วมการ

สมัมนาในครังนี โดยไม่เสียค่าใชจ่้ายในการลงทะเบียน ขอความกรุณาแจง้ความประสงคเ์ขา้ร่วมตามแบบตอบรับมา

ยงัสาํนงักานหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา ทางโทรสาร.038-514106  หรือ Email:hokanka@yahoo.com ภายในวนัที 

10 สิงหาคม 2561 (รับจาํนวนจาํกดั) สอบถามรายละเอียดเพิมเติมไดที้ 038-514105 , 089-8316933 

 มตทิีประชุม รับทราบ 
 

วาระที 4 เรืองเพอืพจิารณา 

 - การร่วมสนับสนุนกลุ่มเกษตรแปลงใหญ่ ปลากะพงยักษ์ จัดงาน SIAM X SEABASS ปลา

กะพงยักษ์ ณ แรกพบ แท้งค์กิง ปาร์ต ี 

 นายประโยชน์ โสรัจจกิจ (รองประธาน) กล่าวว่า ดว้ยจงัหวดัฉะเชิงเทรา สาํนกังานประมงจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

หอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา ร่วมกบั กลุ่มเกษตรแปลงใหญ่ผูเ้ลียงปลากะพงยกัษ ์ฉะเชิงเทรา กาํหนดจดังาน SIAM X 

SEABASS ปลากะพงยกัษ ์ณ แรกพบ แทง้คกิ์ ว ปาร์ตี ในวนัพฤหสับดีที 26 กรกฏาคม 2561 เวลา 17.00 น.-20.00 น.      

ณ ร้านอาหาร บลมู@ฉะเชิงเทรา โดยมีวตัถุประสงคก์ารจดังานเพือประชาสมัพนัธข์องดีของจงัหวดัฉะเชิงเทรา (ปลา

กะพงยกัษ)์ และเพือส่งเสริมเกษตรกรผูเ้ลียงปลากะพงยกัษ์ ร่วมถึงเป็นการขอบคุณผูที้ให้การสนับสนุนผลิตภณัฑ์

ปลากะพงยกัษ์ของแปดริว ในการจดังานครังนี ขอเรียนเชิญท่าน ให้เกียรติร่วมงาน SIAM X SEABASS ปลากะพง

ยกัษ ์         ณ แรกพบ แทง้คกิ์ ว ปาร์ตี ในวนั เวลา และสถานทีดงักล่าวขา้งตน้  

มตทิีประชุม รับทราบ 
 

วาระที 5  เรืองข้อเสนอแนะประเด็นปัญหาต่าง  ๆเข้าสู่การประชุม กรอ.จ.ฉช/หอการค้ากลุ่มเบญจบูรพาสุวรรณ

ภูมิ  

 ดว้ยหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา ไดมี้มติร่วมกนัเพือเสนอเรืองเขา้สู่การประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐ

และเอกชนเพือพฒันาและแกไ้ขปัญหาทางเศรษฐกิจจงัหวดัฉะเชิงเทรา (กรอ.จงัหวดั)เพือให้ท่านช่วยผลกัดนัให้เกิด

เป็นรูปธรรม ทงันีเพือก่อใหเ้กิดประโยชน์ต่อสงัคมส่วนรวมต่อไป ดงันี 

เรืองที 1.การรณรงคว์ินยัจราจร (ในเรืองการใชค้วามเร็ว , การสวมหมวกกนัน๊อก , ช่องทางเดินรถบรรทุก) 



เรืองที 2. การดูแลใหค้วามสาํคญัเป็นพิเศษ บริเวณก่อสร้างของถนนสายหลกั เสน้ทางหลกัต่าง  ๆ

เรืองที 3.ความรับผดิชอบพืนทีบริเวณ เกาะกลางถนน และดา้นขา้งของถนนสายหลกั เพือใหเ้กิดความ 

เป็นระเบียบเรียบร้อย สวยงาม และไม่มีผลกระทบต่อการเดินรถ 

เรืองที 4.ขอร้องเรียนของผูป้ระกอบการโรงงานทีไม่สามารถต่อใบอนุญาตได ้

เรืองที 5. การจดัระเบียบผูรุ้กลาํทางเทา้ บริเวณพืนทีเมือง 

เรืองที 6.การติดตามเรืองสารพิษสู่จงัหวดัฉะเชิงเทรา ในเรืองของกากอุตสาหกรรมซึงเกิดจากโรงงาน 

อุตสาหกรรม  

เรืองที 7. การติดตามโครงการรถบรรทุกสีขาว จงัหวดัฉะเชิงเทรา  

 จึงขอนาํเขา้สู่วาระการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพือพฒันาและแกไ้ขปัญหาทางเศรษฐกิจ

จงัหวดัฉะเชิงเทรา (กรอ.จงัหวดั)ครังที 3/2561 ในวนัจนัทร์ที 6 สิงหาคม 2561 เพือร่วมกนัพิจารณาแกไ้ขปัญหา

ต่อไป  

มตทิีประชุม รับทราบ 
 

วาระที 6  เรืองระเบียงเศรษฐกิจพเิศษภาคตะวนัออก (EEC) 

 นายจอมพงษ ์ ชูทบัทิม (เลขาธิการ) กล่าวว่าเรืองที ครม.มีมติเห็นชอบในการจดัตงั มหาวิทยาลยัอมตะ ใน

นิคมอมตะนคร จงัหวดัชลบุรี ซึงเป็นความร่วมมือกบัมหาวิทยาลยัแห่งชาติไตห้วนั ทีจะเปิดสอนหลกัสูตรการเรียน

การสอนดา้นวิศวกรรมศาสตร์ชนัสูง ในระดบัปริญญาโท เพือรองรับ EEC  การพฒันาเมืองอจัฉริยะ ( Smart City) ให้

เป็นเมืองอุตสาหกรรมยานยนตแ์ละการพฒันาหุ่นยนตใ์นอนาคต ขณะนีทางหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา ไดแ้ต่งตงั

คณะทาํงานเตรียมความพร้อม เพือรองรับ EEC โดยมีคุณโอกาส เตพละกุล เป็นทีปรึกษา ไดมี้การเรียกประชุม

คณะทาํงาน ไป 2 รอบแลว้ สรุปคราวๆ ในสิงทีกาํลงัดาํเนินการ คือเอาเรืองผงัเมืองรวมจงัหวดัฉะเชิงเทรามาดู เพือจะ

ปรับเปลียน และแกไ้ข ให้สอดคลอ้งกบัความเป็นอยู่ในอนาคต เพือรองรับ EEC  ปัจจุบนัทีเราอยู่เป็นเมือง เก่า แต่

ต่อไป จงัหวดัฉะเชิงเทรา จะเป็นเมืองใหม่ เป็น Smart City ความทนัสมยัต่างๆ จะเขา้มา ตอ้งมีการพฒันาเมืองเก่า 

เมืองใหม่ควบคู่กนัไป  ทีกาํลงัศึกษากนัอยู่ เรือง ผงัเมือง การคมนาคม รถไฟความเร็วสูง เรืองการศึกษา และเรือง

ความเป็นอยูใ่นอนาคต  

 มตทิีประชุมรับทราบ 
 

วาระที 7  เรืองยุทธศาสตร์จงัหวดัฉะเชิงเทรา/หอการค้าจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

นายสุวิทย ์คาํดี (ผูว้่าราชการจงัหวดัฉะเชิงเทรา) กล่าวว่าการพฒันาแหล่งนําขนาดเลก็ การสร้างฝายมชีีวติ 

ในพนืทีจงัหวดัฉะเชิงเทรา  

1.การพฒันาแหล่งนําขนาดเลก็ 

ดาํเนินการพฒันาแหล่งนาํขนาดเลก็ นาํร่องในพืนทีอาํเภอสนามชยัเขต อาํเภอท่าตะเกียบ อาํเภอแปลงยาว 

และอาํเภอพนมสารคาม  ซึงเป็นพืนทีทาํการเกษตรของราษฎร ผูมี้รายไดน้อ้ย ประสบปัญหาความเดือดร้อน เมือยาม



หนา้แลง้ขาดแคลนนาํเพือการเกษตร  สตัวเ์ลียง ววั ควาย ไม่มีนาํกิน จงัหวดัฉะเชิงเทราจึงดาํเนินการ แกปั้ญหาเรือง

นาํ   โดยการสร้างฝายมีชีวติ  แปลงศาสตร์พระราชาสู่การปฏิบติั นอกจากนี ฝายมีชีวติยงัช่วยชะลอนาํในฤดูนาํหลาก 

  24 พฤศจกิายน 2560  จดัเวทีสร้างความรู้ความเขา้ใจ วิธีคิด วิธีทาํ การสร้างฝายมีชีวิต กลุ่มเป้าหมาย 250 คน 

ประกอบดว้ย หวัหนา้ส่วนราชการ ผูน้าํ กลุ่ม/องคก์ร เครือข่ายชุมชน กาํนนั ผูใ้หญ่บา้น นายกองคก์รปกครองส่วน

ทองถิน โดยมีวิทยากรบรรยายพิเศษ คือ นายสุวิทย ์ คาํดี  ผูว้่าราชการจงัหวดัฉะเชิงเทรา และพระอาจารยพ์ระมหา

สุภาพ พุทธวิริโย วดัป่านาคาํ อาํเภอกุฉินารายณ์  จงัหวดักาฬสินธุ ์ 

25-30 พฤศจกิายน 2560 ส่งผูน้าํชุมชน จาํนวน 50 คน พร้อม เจา้หนา้ทีพฒันาชุมชน และปลดัอาํเภอ จาํนวน 5 คน 

รวม 55 คน เดินทางไปฝึกอบรมการเป็นครูฝาย ณ วดัป่านาคาํ จงัหวดักาฬสินธุ ์โดยมี พระอาจารยพ์ระมหาสุภาพ 

พุทธวิริโย เป็นผูใ้หค้วามรู้ ถ่ายทอดประสบการณ์ การสร้างฝายมีชีวิต ขบัเคลือนงานตามศาสตร์พระราชา “ฝายสร้าง

คน  คนสร้างฝาย” เพือกลบัมาสร้างฝายมีชีวติในพืนทีจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

         1 ธันวาคม 2560 เป็นต้นมา ครูฝาย ร่วมกบัประชาชนในชุมชน ภาคราชการ เอกชน ประชาสงัคม ประสานงาน

ตามแนวทางประชารัฐ เริมลงมือสร้างฝายมีชีวิต โดยไม่ไดมี้การตงังบประมาณ ส่วนราชการแต่อยา่งใด การสร้างฝาย

มีชีวิต ยดึหลกัการธรรมชาติช่วยธรรมชาติ และประชาชน/ชุมชน พร้อม “ระเบิดจากขา้งใน” จึงลงมือทาํ โดยมีวสัดุ

เพียง ไมไ้ผ ่ทราย เชือก และกระสอบทราย  

 2. สรุปสถานการณ์การสร้างฝายมชีีวิต  

        2.1 ฝายมีชีวิต ทีดาํเนินการสร้างเสร็จแลว้ จาํนวน 50 ฝาย ซึงเป้าหมายจะเพิมขึนเรือยๆ เมือประชาชนมีความ

พร้อม และมีศกัยภาพ อาํเภอและจงัหวดั จะเป็นพีเลียงค่อยสนบัสนุน ประสานงานกบั เอกชน และทุกภาคส่วน เพือ

ช่วยกนัทาํงานสร้างฝายมีชีวติ เป็นระบบเครือข่ายธรรมชาติ เป็นลกัษณะงาน CSR  

        2.2 ผูใ้หก้ารสนบัสนุนเป็นเจา้ภาพประสานงาน สร้างฝายมีชีวิต(ไม่ตงังบประมาณทางราชการ)    จาํนวนมาก 

เช่น อุตสาหกรรม ประมงจงัหวดั โยธาธิการและผงัเมือง  สหกรณ์จงัหวดั เกษตรและสหกรณ์ เกษตรจงัหวดั พฒันา

ฝีมือแรงงาน ปศุสตัว ์โครงการส่งนาํคลองสียดั ชลประทาน เครือข่ายอาสามสมคัรทรัพยากรฯ(ทสม.)  หอการคา้  

สภาอุตสาหกรรม บริษทัประชารัฐ การทางพิเศษแห่งประเทศไทย โรงไฟฟ้าบางปะกง สาธารณสุขจงัหวดั ทอ้งถิน

จงัหวดั สปก. ทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดลอ้ม กองกบัการตาํรวจจงัหวดั บริษทัเอกชน หลายแห่ง อีซูสุ โตโ้ยตา้ 

เป็นตน้ โดยมีสาํนกังานพฒันาชุมชนจงัหวดัและอาํเภอ เป็นหน่วยประสานงานมีนายอาํเภอ เป็นผูก้าํกบัดูแล ภายใต้

การอาํนวยการของผูว้่าราชการจงัหวดั 

           2.3 ฝายมีชีวิต ทีสร้างเสร็จแลว้ ต่อ 1 ฝาย  สามารถเก็บนาํไดจ้าํนวนมาก โดยเฉลีย 15,000 ลกูบาศกเ์มตร (คิดที 

ฝายกวา้ง 10 เมตร สูง 1.5 เมตร คลองยาว 1,000 เมตร) จาํนวน 32 ฝาย เก็บปริมาตรนาํได ้เฉลีย 480,000 ลกูบาศก์

เมตร  

3.แผนพฒันาต่อยอด 

           3.1 ส่งขอ้มลูฝาย ใหส่้วนราชการทีเกียวขอ้ง เช่น องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน เพือส่งเสริมพฒันาอาชีพปลกูพืชเลียง

สตัว ์ 

          3.2 ส่วนราชการ เช่น สปก. ส่งเสริมอาชีพปลกูผกั และสภาเกษตรกร ส่งเสริมการปลกูผกั 100 กลุ่ม  



          3.3 นาํขอ้มลูแหล่งนาํประสานกบั การจดัเวทีไทยนิยม ยงัยนื เพือจดัทาํแผนงานโครงการ ต่อไป   

 มตทิีประชุม รับทราบ 
 

วาระ  8เรืองนําเสนอกลุ่มผู้ประกอบการรุ่นใหม่ (YEC) 

 นายจอมพงษ์ ชูทบัทิม (เลขาธิการ) ตามทีหอการค้าไทย ได้มีโครงการ “บริจาคโลหิต เนืองในโอกาส 

“ครบรอบ 85 ปี หอการคา้ไทย” อีกทงัเพือใหส้มาชิก ผูป้ระกอบการของหอการคา้ไทยและเครือข่ายทวัประเทศ ใน

ฐานะภาคเอกชนไดมี้ส่วนสาํคญัในการช่วยเหลือสงัคม และประชาชน โดย ตงัเป้าจดัหาโลหิตสนับสนุนสภากาชาด

ไทย จาํนวน 85,000 ยนิูต ทวัประเทศ โดยอาศยัเครือข่ายหอการคา้จงัหวดัทวัประเทศในการจดักิจกรรมบริจาคโลหิต

สนบัสนุน โดยกาํหนดใชร้หสัโครงการบริจาคโลหิต OJO414 ซึงหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา เป็นส่วนหนึงในการ

ดาํเนินกิจกรรมบริจาคโลหิตสนบัสนุน โครงการดงักล่าว  
 

 ในการนี หอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา และผูป้ระกอบการรุ่นใหม่ YEC หอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา ไดร่้วมกบักาชาด

จงัหวดัฉะเชิงเทรา จดักิจกรรม“บริจาคโลหิต เนืองในโอกาส “ครบรอบ 85 ปี หอการคา้ไทย” ในวนัพุธที 18 กรกฎาคม 2561เวลา 

8.30 น.-12.00 น.  ณ หอประชุมทีว่าการอาํเภอเมืองฉะเชิงเทรา จึงขอเชิญชวนผูมี้จิตรศรัทธาร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิตในวนั

ดงักล่าว 

มตทิีประชุม รับทราบ 
 

วาระ  9เรืองอืนๆ  

- ไม่มี - 

 

ปิดประชุม เวลา 19.40 น. 
 

 

( นายจอมพงษ ์ ชูทบัทิม ) 

เลขาธิการหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา /ตรวจรายงานการประชุม 
 

นายพรชยั ธรรมจรูญ ผูจ้ดัการหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา / บนัทึกรายงานการประชุม 

นางนาํฝน ชะเอมทอง เจา้หนา้ทีหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา / พิมพร์ายงานการประชุม 
 


