
รายงานการประชุมคณะกรรมการหอการค้าจงัหวดัฉะเชิงเทรา  ครังที /  

วนัพฤหัสบดีที  มถุินายน  

ณ ห้องประชุม อาคารหอการค้าจงัหวดัฉะเชิงเทรา ต.หน้าเมอืง อ.เมอืง จ.ฉะเชิงเทรา 
 

ผู้เข้าประชุม 

 1.นายกิตติพนัธ ์ โรจนชีวะ หวัหนา้สาํนกังานจงัหวดัฉะเชิงเทรา  ทีปรึกษากิตติมศกัดิ 

 .ผศ.ดร.อุทยั ศิริภกัดิ  อธิการบดีมหาวิทยาลยัราชภฎัราชนครินทร์ ทีปรึกษากิตติมศกัดิ 

 .นายรณชยั วิรุฬห์รัฐ พาณิชยจ์งัหวดัฉะเชิงเทรา   ทีปรึกษากิตติมศกัดิ 

 .นายมนตรี เรืองอุไร อุตสาหกรรมจงัหวดัฉะเชิงเทรา   ทีปรึกษากิตติมศกัดิ 

 .นางวนัพร จนัร์ทโรจน์ พฒันาการจงัหวดัฉะเชิงเทรา   ทีปรึกษากิตติมศกัดิ 

 .พ.อ.สญัญา พงษศ์รีดา (แทน) รอง ผอ.รมน.จว.ฉช   ทีปรึกษากิตติมศกัดิ 

 7.ร.ต.ท.สรไกร ศรีสาํราญ (แทน) ผูบ้งัคบัการตาํรวจภูธรจงัหวดัฉะเชิงเทรา ทีปรึกษากิตติมศกัดิ

 .พ.ต.ขวญัชยั พงษอ์ร่าม (แทน) ผูบ้ญัชาการกองพลทหารราบที   ทีปรึกษากิตติมศกัดิ 

 .นายอนุภทัร หนูทอง  (แทน) ผูอ้าํนวยการแขวงการทางฉะเชิงเทรา ทีปรึกษากิตติมศกัดิ

 .นายสมบูรณ์ บูรณะภกัดี (แทน) เกษตรจงัหวดัฉะเชิงเทรา   ทีปรึกษากิตติมศกัดิ

 .ว่าที พ.ต.วราห์ ประดบัพงษ ์ (แทน) เกษตรและสหกรณ์จงัหวดัฉะเชิงเทรา ทีปรึกษากิตติมศกัดิ

 .นายทรงยศ ไชยมงคล (แทน) สหกรณ์จงัหวดัฉะเชิงเทรา   ทีปรึกษากิตติมศกัดิ

 .พ.ญ.รุจิรัตน ์ ปุณยลิขิต (แทน) ผูอ้าํนวยโรงพยาบาลพุทธโสธร   ทีปรึกษากิตติมศกัดิ

 .นายประยทุธ แกว้พิทกัษ ์ (แทน) ผูจ้ดัการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจงัหวดัฉะเชิงเทรา ทีปรึกษา

กิตติมศกัดิ .นายรังสรรค ์ เหลาเจริญ (แทน) ผูอ้าํนวยการสาํนกังาน คปค.จงัหวดัฉะเชิงเทรา   ทีปรึกษา

กิตติมศกัดิ .น.ส.เอือมพร พรพิมล              (แทน) ประธานชรมรมธุรกิจท่องเทียวจงัหวดัฉะเชิงเทรา   ทีปรึกษา

กิตติมศกัดิ .ดร.บุญทอง เตียรประเสริฐ       ประธานที

ปรึกษา 

 18.นายชาลี เจริญสุข        กรรมการกิตติมศกัดิ 

 19.นายอุทยั ศรีสาลีกุลรัตน ์       กรรมการกิตติมศกัดิ 

 .นายสุทิน พรวงศท์อง       ทีปรึกษา 

 .นายสมพงษ ์ นาํศรีเจริญสุข       ทีปรึกษา 

 .นายชยัรัตน์ โสธรนพบุตร       รองประธาน 

 .นายมนสั ตนังาม        รองประธาน 

 .นางบุญมี ศรีสุข        รองประธาน 

 25.นายวสนัต ์ ศิรินภารัตน์       รองประธาน 

 26.นางวรนิต กตญาณ        รองประธาน 



 .นายประโยชน์โสรัจจกิจ       รองประธาน 

 .นายอาทร ช่วยณรงค ์       รองประธาน 

 .นางอาภรณ์ วชัชระ        รองประธาน 

 .นายจอมพงษ ์ชูทบัทิม        เลขาธิการ 

 .นายอลงกต พิทยานุคุณ       นายทะเบียน 

 .นายชยัรัตน์ ตนัคงคารัตน์       กรรมการ 

 .นายจิตรกร เผด็จศึก        กรรมการ 

 34.นายณรงคศ์กัดิ แกว้เมืองเพชร       กรรมการ 

 35.นายอาทร  ผดุงเจริญ       กรรมการ 

 .นายกาํพล เลิศเกียรติดาํรงค ์      กรรมการ 

ผู้เข้าร่วมประชุม 

 นายบรรเทา  ดวงนภา  หวัหนา้กลุ่มงานยทุธศาสตร์พฒันาชุมชน   ผูส้งัเกตุการณ์ 
  

นายจอมพงษ ์ชูทบัทิม (เลขาธิการ) กล่าวเปิดประชุมคณะกรรมการหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา  เวลา .  

น. 

และแนะนาํทีปรึกษากิตติมศกัดิ 
 

วาระที  เรืองแจ้งให้ทีประชุมทราบ 
 

- กจิกรรมร่วมกบัหอการค้าอนื  ๆ

 มิถุนายน  เวลา .  - .  น.นายวฒันา รัตนวงศ ์ประธาน นายทรงภพ  ยงศิริ กรรมการ  

นางนาํฝน ชะเอมทอง ร่วมประชุมคณะกรรมการ หอการคา้กลุ่มเบญจบูรพาสุวรรณภูมิ ประกอบดว้ย หอการคา้

จงัหวดัสมุทรปราการ ปราจีนบุรี นครนายก สระแกว้ และฉะเชิงเทรา  ครังที /  ณ หอ้งประชุม โรงแรมแกรนด ์

ไดมอนด ์จงัหวดับนัเตียเมียนเจย ประเทศกมัพชูา  

 -  มิถุนายน  นายวฒันา รัตนวงศ ์ประธาน ร่วมสัมมนาเชิงปฏิบติัการบูรณาการภาครัฐและเอกชน

ในการจดัทาํยทุธศาสตร์เศรษฐกิจภาคกลาง  ณ โรงแรมรามาการ์เดน้ส์ กรุงเทพฯ 

หอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทราร่วมกบัหอการคา้ไทย และหอการคา้กลุ่มเบญจบูรพาสุวรรณภูมิประกอบดว้ย 

หอการคา้จงัหวดัสมุทรปราการ ปราจีนบุรี นครนายก สระแกว้  ขอเชิญร่วมการอบรมโครงการลงบญัชีสาํหรับ

ธุรกิจ SMEs หลกัสูตรพฒันา SMEs  รู้บญัชี รู้ภาษี มีกาํไรทียงัยนื  ในวนัที  มิถุนายน  เวลา . - .  น. ณ 

หอ้งชลธี  โรงแรมซนัธารา เวลเนสรีสอร์ท อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 

หอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา  กาํหนดจดัโครงการรับบริจาคโลหิต  พรรษา หอการคา้ร่วมใจ ถวายเป็น

พระราชกุศล เพือเฉลิมพระเกียรติ  พรรษา  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในวนัที  

กรกฎาคม  ณ  หอ้งประชุม ทีว่าการอาํเภอเมืองจงัหวดัฉะเชิงเทรา 
 



- กจิกรรมร่วมกบัภาครัฐ 

    มิถุนายน   เวลา .  น  นายจอมพงษ ์ ชูทบัทิม เลขาธิการ ร่วมประชุมชีแจงแนวทางการจดัทาํการ 

เชือมโยงแผนพฒันาจงัหวดัและกลุ่มจงัหวดัผา่นวีดีทศัน์ทางไกล ณ หอ้งสุนทรพิพิธ ชนั  ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา  

    มิถุนายน   เวลา .  น  นายวฒันา รัตนวงศ ์ประธานนายชาลี  เจริญสุข  กรรมการกิตติมศกัดิ       

นายจอมพงษ์  ชูทับทิม เลขาธิการ  นายจิตรกร  เผด็จศึก กรรมการ  ร่วมประชุมโครงการ  เชือมโยงการตลาด 

ภายใตโ้ครงการสร้างการผลิตขา้ว ปี  และขบัเคลือนการดาํเนินงานการส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่  ณ 

ศนูยเ์รียนรู้การเพิมประสิทธิภาพการผลิตสินคา้ เกษตร หมู่ที  ต.ดอนเกาะกา อ.บางนาํเปรียวจ.ฉะเชิงเทรา 

 มิถุนายน   เวลา .  น  นายวฒันา รัตนวงศ ์ประธาน ร่วมประชุมคณะกรรมการขบัเคลือนยุทธศาสตร์

ดอกไม ้  ลา้น บานสะพรั งประจาํจังหวดัฉะเชิงเทรา ครังที  ณ ห้องประชุมวิชิตสงคราม ศาลากลางจังหวัด

ฉะเชิงเทรา  

    มิถุนายน   เวลา .  น  นายจอมพงษ ์ ชูทบัทิม เลขาธิการ ร่วมประชุม ร่วมประชุมการจดักิจกรรม ประชา

รัฐร่วมใจ ปลอดภัยยาเสพติด เฉลิมพระเกียรติ  ปี การคลองราชย ์เนืองในวนัต่อต้านยาเสพติด (  มิถุนายน ) 

ประจาํปี  ณ ณ หอ้งประชุมมรุพงษศิ์ริพฒัน์ ชนั  ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

 มิถุนายน   เวลา . น. นายชาลี  เจริญสุข กรรมการกิตติมศกัดิ นายจอมพงษ ์ ชูทบัทิม  

เลขาธิการ นายจิตรกร เผด็จศึก นายณรงค์ศกัดิ แกว้เมืองเพชร กรรมการ ร่วมโครงการ ทิศทางการขบัเคลือน

เศรษฐกิจหลงัเปิด  AEC ของจงัหวดัฉะเชิงเทรา ณ หอ้งเจา้พระยา  ชนั  อาคารบณัฑิตศึกษา มหาวิทยาลยัราชภฎั

ราชนครินทร์ 

 มิถุนายน  เวลา . - .  น.นายจอมพงษ ์ ชูทบัทิม เลขาธิการ ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการพฒันาการ

เกษตรและสหกรณ์จงัหวดัฉะเชิงเทรา ครังที /  ณ หอ้งประชุม สุนทรพิพิธ ชนั  ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

   มิถุนายน  เวลา .  น. นายชาลี  เจริญสุข กรรมการกิตติมศกัดิ  นายประโยชน์  โสรัจจกิจ รองประธาน 

นายจอมพงษ์  ชูทบัทิม เลขาธิการ ร่วมประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพือแกไ้ขปัญหาทางเศรษฐกิจกลุ่ม

จงัหวดัภาคกลางตอนกลาง (กรอ.กลุ่มจงัหวดั) ครังที /  ณ ห้องประชุมมรุพงษ์ศิริพฒัน์ ชัน  ศาลากลางจงัหวดั

ฉะเชิงเทรา 

21 มิถุนายน  เวลา . - .  น. นายมนัส  ตนังาม รองประธาน  นายณรงค์ศกัดิ แกว้เมืองเพชร 

กรรมการ ร่วมประชุมการการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการประเมินผลผงัเมืองรวมจงัหวดัฉะเชิงเทรา โครงการ

วางและจัดทาํผงัเมืองรวมจังหวัดฉะเชิงเทรา ณ ห้องประชุมทีว่าการอาํเภอเมืองจังหวดัฉะเชิงเทรา จังหวัด

ฉะเชิงเทรา 

  มิถุนายน  เวลา . - .  น.  นายชัยรัตน์  โสธรนพบุตร รองประธาน ร่วมประชุม

คณะอนุกรรมการสาธารณสุขจงัหวดั ครังที - /  ณ หอ้งประชุมสุนทรพิพิธ (หอ้งประชุม  ชนั  ) ศาลากลาง

จงัหวดัฉะเชิงเทรา   

 มิถุนายน  เวลา . น.- . น. นายจอมพงษ ์ ชูทบัทิม เลขาธิการ ร่วมจดักิจกรรม ประชาคมร่วม

ใจ ปลอดภยัยาเสพติด เฉลิมพระเกียรติ  ปี ทรงครองราชย ์เนืองในวนัตา้นยาเสพติด (  มิถุนายน) ประจาํปี 



        ณ ศาลาจตุัรมุข ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา  หอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา สนับสนุนการแสดง ,  

บาท 

 มิถุนายน  เวลา . น. นายณัฏฐ  กิตติกุล กรรมการ ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการการพิจารณา

เงือนไขในใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจะทางประจาํจงัหวดัฉะเชิงเทรา ครังที /  ณ ห้องประชุมนาม 

ตณัฑิกุล สาํนกังานขนส่งจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

23 มิถุนายน  เวลา . - .  น. นายมนสั  ตนังาม รองประธาน  ร่วมการประชุมเตรียมความพร้อม

การขบัเคลือน รู้ รับ รุก ของจงัหวดัฉะเชิงเทรา เพือเตรียมความพร้อมเขา้สู่ประชาคมอาเซียน ประจาํปีงบประมาณ 

    ณ หอ้งประชุมมรุพงษศิ์ริพฒัน์ ชนั  ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

 มิถุนายน  เวลา . น. นายชาลี  เจริญสุข กรรมการกิตติมศกัดิ ร่วมประชุมคณะอาํนวยการ

ปฏิบติัการขจดัความยากจนและพฒันาชนบทตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จงัหวดัฉะเชิงเทรา ครังที /  ณ 

หอ้งประชุม      มรุพงษศิ์ริพฒัน์ ชนั  ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

 มิถุนายน  เวลา . น. นายชาลี  เจริญสุข กรรมการกิตติมศกัดิ ร่วมประชุมคณะกรรมการการขบัเคลือน

ยทุธศาสตร์ดอกไม ้  ลา้น บานพรังประจาํจงัหวดั ณ หอ้งประชุมวิชิตสงคราม ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

 มิถุนายน  เวลา . น.นายจอมพงษ ์ชูทบัทิม เลขาธิการ ร่วมการดาํเนินงานสานพลงัประชารัฐ ณ 

หอ้งประชุมมรุพงษศิ์ริพฒัน์ ชนั  ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

 มิถุนายน  เวลา . น.นายชาลี  เจริญสุข กรรมการกิตติมศกัดิ ร่วมประชุมคณะกรรมการพฒันา

เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ จงัหวดัฉะเชิงเทรา ครังที /  ณ ห้องประชุมสุนทรพิพิธ ชนั  ศาลากลางจงัหวดั

ฉะเชิงเทรา 

 มิถุนายน เวลา . - .  น. นายชาลี  เจริญสุข กรรมการกิตติมศกัดิ ร่วมประชุมกบัส่วนราชการและ

รัฐวิสาหกิจในสงักดักระทรวงการคลงั  ณ หอ้งประชุมมรุพงษศิ์ริพฒัน์ ชนั  ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

28 มิถุนายน  เวลา 13.30 น. นายชาลี  เจริญสุข กรรมการกิตติมศกัดิ ร่วมประชุมคณะกรรมการกาํหนด

ราคาทรัพยจ์งัหวดัฉะเชิงเทรา ณ สาํนกังานบงัคบัคดีจงัหวดัฉะเชิงเทรา  

28 มิถุนายน –  กรกฎาคม  นายมนัส  ตนังาม รองประธาน ร่วมเดินทางไปยงันครเกินเทอ สาธารรัฐสังคม

นิยมเวียดนาม เพือร่วมโครงการขับเคลือนยุทธศาตร์ รู้ รับ รุก ของจังหวดัฉะเชิงเทรา เพือเตรียมความพร้อมเข้าสู่

ประชาคมอาเซียน ประจาํปีงบประมาณ  เพือยกระดบัความสมัพนัธไ์ปสู่การลงนามบนัทึกความเขา้ใจ (MOU) การนาํ

สินค้าไปเสนอขายระหว่างกนั(Businrss Matching) และการนําสินคา้ทีมีศกัยภาพของจงัหวดัฉะเชิงเทรา ไปจดัแสดง ( 

Road Show) 

 มิถุนายน   เวลา . น. นายชาลี  เจริญสุข กรรมการกิตติมศกัดิ ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ

ประจาํเดือนมิถุนายน  และการรับรองรายงานการประชุม ครังที /  ณ ห้องประชุมมรุพงษ์ศิริพฒัน์            

(หอ้งประชุม  ชนั ) ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา 



 มิถุนายน  เวลา .  น. นายพรชยั  ธรรมจรูญ ผูจ้ดัการหอการคา้ฯ ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการ

ส่งเสริมและพฒันาคุณภาพชีวิตคนพิการประจาํจงัหวดัฉะเชิงเทรา ครังที /  ณ ห้องประชุมสุนทรพิพิธ ชนั  

ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

4 กรกฎาคม  เวลา . - .  น. นายชาลี  เจริญสุข กรรมการกิตติมศกัดิ ร่วมกิจกรรมแลกเปลียน

เรียนรู้อบรมเชิงปฏิบติัการตามโครงการป้องกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE ณ ห้องประชุม

มรุพงษศิ์ริพฒัน์ (หอ้ง ) ชนั  ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

 กรกฎาคม  เวลา .  น. นายจอมพงษ์ ชูทับทิม เลขาธิการ ร่วมประชุมคณะกรรมการความมนัคงและ

รักษาความสงบเรียบร้อยจงัหวดัฉะเชิงเทรา  ครังที /   ณ ห้องประชุมมรุพงษ์ศิริพฒัน์ ชัน  ศาลากลางจงัหวดั

ฉะเชิงเทรา 

6 กรกฎาคม   นายจิตกร เผด็จศึก กรรการ ร่วมประชุมการขบัเคลือนการพฒันาตามปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียงในภาคเกษตรกรและชนบท ณ หอ้งประชุมสุนทรพิพิธ ชนั  ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

 กรกฎาคม  เวลา .  น. นางวรนิต กตญาณ รองประธาน ร่วมพิธีเปิดโครงการส่งเสริมการเป็นเจา้บา้นทีดี 

จงัหวดัฉะเชิงเทรา ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ.  ณ บุรีมายา บูติค รีสอร์ท แอนด ์สปา อาํเภอเมือง จงัหวดัฉะเชิงเทรา 

 กรกฎาคม  เวลา .  น.นายวฒันา รัตนวงศ ์ประธาน ร่วมประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

ณ หอ้งประชุมเมืองฉะเชิงเทรา สาํนกังานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต อาํเภอเมือง จงัหวดัฉะเชิงเทรา 

8 กรกฎาคม  เวลา .  น.นายชาลี  เจริญสุข  กรรมการกิตติมศกัดิ ร่วมประชุมการจดัทาํแผนพฒันา

จงัหวดั/กลุ่มจงัหวดั  ปี (พ.ศ. - ) การจดัทาํแผนปฏิบติัราชการประจาํปี ของจงัหวดั กลุ่มจงัหวดั ประจาํปี

งบประมาณ พ.ศ.  ณ หอ้งประชุมมรุพงษศิ์ริพฒัน์ ชนั  ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

11 กรกฎาคม  เวลา .  น.นายชาลี  เจริญสุข  กรรมการกิตติมศกัดิ ร่วมประชุมสรรหาผูท้รงคุณวุฒิเป็น

คณะกรรมการจัดรูปทีดินเพือพฒันาพืนทีส่วนจังหวดัฉะเชิงเทรา ณ ห้องประชุมสุนทรพิพิธ ชัน  ศาลากลางจังหวัด

ฉะเชิงเทรา 

11 กรกฎาคม  เวลา .  น.นายชาลี  เจริญสุข  กรรมการกิตติมศกัดิ ร่วมประชุมคณะทาํงานเครืข่ายประชา

สงัคมจงัหวดัฉะเชิงเทรา ครังที /  ณ หอ้งประชุม กศน.(ทีว่าการอาํเภอพนมสารคามหลงัเก่า) จงัหวดัฉะเชิงเทรา    

 กรกฎาคม  เวลา .  น. นายพรชยั  ธรรมจรูญ ผูจ้ดัการฯ ร่วมประชุมคณะกรรมการพฒันาสือปลอดภยั

และสร้างสรรคจ์งัหวดัฉะเชิงเทรา ครังที /  ณ หอ้งประชุมสุนทรพิพิธ ชนั  ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

12 กรกฎาคม  เวลา 10.00 น. นายวฒันา  รัตนวงศ ์ประธานร่วมประชุมคณะกรรมการขบัเคลือนยุทธ

ศาตร์ดอกไม ้  บานสะพรัง ประจาํจงัหวดั ครังที /  ณ หอ้งประชุมวิชิตสงคราม ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา  

12 กรกฎาคม  เวลา . - .  นายไพฑูรย ์ตระการศกัดิกุล กรรมการ ร่วมงานสัมมนา โครงการ

ระบบส่งเสริมการตดัสินใจลงทุนในอาเซียนดว้ยขอ้มูลเชิงพืนที (The Grand Geospatial platform founded on 

ASEAN Economic Clustering Map: GGP) ณ หอ้ง Auditorium อาคารภูมิสารสนเทศสิริธร (สภ.) อุทยานรังสรรค์

วตักรรมอวกาศ สาํนกังานพฒันาเทคโนโลยอีวกาศและภูมิสารสนเทศ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 



12 กรกฎาคม  เวลา 10.00 น. นายวฒันา  รัตนวงศ ์ประธานร่วมประชุมคณะอนุกรรมการติดตามกาํกบัดูแล

การบริหารจดัการขา้วระดบัจงัหวดั ครังที /  ณ หอ้งประชุม สาํนกังานเกษตรจงัหวดัฉะเชิงเทรา อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 

 กรกฎาคม  เวลา .  น. นายชาลี  เจริญสุข  กรรมการกิตติมศกัดิ ร่วมโครงการแลกเปลียนเรียนรู้

สร้างเครือข่ายความร่วมมือเพือพฒันาองคก์ารและการปฏิบติัราชการ ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ.  (สภากาแฟ) 

ณ สาํนกังานขนส่งจงัหวดัฉะเชิงเทรา  

 กรกฎาคม  เวลา .  น. นายชาลี  เจริญสุข  กรรมการกิตติมศกัดิ ร่วมประชุมการจดัทาํแผนพฒันา

จงัหวดั/กลุ่มจงัหวดั  ปี (พ.ศ. - ) การจดัทาํแผนปฏิบติัราชการประจาํปี ของจงัหวดั กลุ่มจงัหวดั ประจาํปี

งบประมาณ พ.ศ. ณ หอ้งประชุมเพทาย โรงแรมแกรนด ์รอยลั พลาซ่า อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา  

 กรกฎาคม  เวลา .  น. นายชาลี  เจริญสุข  กรรมการกิตติมศกัดิ ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการ ราคา

กลางโครงการชุมชน กองทุนโรงไฟฟ้าบางปะกง ครังที /  ณ ห้องประชุมสุนทรพิพิธ ชนั  ศาลากลางจังหวดั

ฉะเชิงเทรา  
 

- กจิกรรมอนื  ๆ

-   มิถุนายน   เวลา .  น  หอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา สนบัสนุนโครงการแรลลี การกุศล   

ของอาสาสมคัรคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม จงัหวดัฉะเชิงเทรา ประจาํปี  ประเภทท่องเทียวทวัไป  เส้นทาง 

ฉะเชิงเทรา –สระบุรี ณ ศุภาลยั ป่าสกั รีสอร์ท แอนด ์สปา  

 มิถุนายน   เวลา .  น  นายชาลี  เจริญสุข กรรมการกิตติมศกัดิ ร่วมงานวนัเกิดองคเ์จา้พ่อหลกั 

เมืองฉะเชิงเทรา ประจาํปี  ณ ศาลาเจา้พ่อหลกัเมือง ฉะเชิงเทรา 

  มิถุนายน  เวลา . - .  น. นายชาลี  เจริญสุข กรรมการกิตติมศกัดิ  นายประโยชน์ โสรัจจกิจ         

นางวรนิต  กตญาณ รองประธาน นายกาํพล  เลิศเกยรติดาํรง กรรมการ ร่วมงานสถาปนาโรงเรียนเบญจราชรังสฤษฏิ ณ 

บริเวณลานหนา้พระบรมราชานุสาวรี รัชกาลที  โรงเรียนเบญจราชรังสฤษฏิ 

 มิถุนายน  เวลา . - .  น. นายชาลี  เจริญสุข กรรมการกิตติมศกัดิ  ร่วมประชุมคณะกรรมการ

บริหารสภาอุตสาหกรรมจงัหวดัฉะเชิงเทรา ครังที /  ณ หอ้งไพลิน โรงแรมแกรนด ์รอยลั พลาซ่า อาํเภอเมือง

ฉะเชิงเทรา จงัหวดัฉะเชิงเทรา 

10  กรกฎาคม 2559 เวลา .  น.คณะกรรมการหอการค้าจังหวดัฉะเชิงเทรา ร่วมกิจกรรม เดินวิงมินิมาราธอน  

Robinson Suzuki Green Run ภายใตโ้ครงการ โรบินสันทาํดี เพือแม่ ปลูกป่า  ปี ,  ตน้ ณ ลานจอดรถ โรบินสัน ไลฟ์

สไตล ์ 

 

 นางวนัพร จนัร์ทโรจน์ (พฒันาการจังหวดัฉะเชิงเทรา) กล่าวว่าบริษัท ประชารัฐรักสามคัคี (ประเทศ

ไทย) จาํกดั ทีไดจ้ดัตงัขึน  เกิดขึนภายใตค้วามร่วมมือของทุกภาคส่วนในพลงัประชารัฐ โดยจะทาํงานช่วยชุมชนใน

เรืองบริหารจดัการองคค์วามรู้ ส่งเสริมการพฒันาสินคา้และรูปลกัษณ์ผลิตภณัฑ ์การสร้างตราสินคา้และมาตรฐาน

การรับรองสินคา้ ช่วยการบริหารขึนทะเบียนทรัพยสิ์นทางปัญญา การช่วยสร้างมลูค่าเพิมให้กบัสินคา้ชุมชน สร้าง



ความตอ้งการและหาช่องทางการตลาด การจดัจาํหน่ายและเชือมโยงการตลาดในระดบัประเทศ ส่งเสริมการเพิม

รายไดใ้หชุ้มชนใน 3 กลุ่มงาน เกษตร แปรรูป และท่องเทียวโดยชุมชน เพือให้เกิดสัมมาชีพเต็มพืนที โดยมี KPI 

หรือตัวชีวดัทีจะประเมินผลทงัเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ เน้นประชาชนทีประสบปัญหาความยากจนเพือเพิม

รายได้ ยกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ให้ดีขึนตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระ

เจา้อยูห่วั ซึงรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยใหค้วามสาํคญัในการใหป้ระชาชนทุกคนนอ้มนาํไปปฏิบติั และเพือให้

การขบัเคลือนเศรษฐกิจฐานรากตามความร่วมมือของภาครัฐ ภาคเอกชน ภาควิชาการ ภาคประชาสังคม และภาค

ประชาชน ทุกภาคส่วนตอ้งร่วมมือกนัแกไ้ขปัญหา ส่งเสริมพฒันาความเจริญกา้วหนา้ ความเขม้แข็งของชุมชน ซึง

จะส่งผลให้เศรษฐกิจในภาพรวมทงัประเทศเกิดความมนัคง มงัคงั และยงัยืนตลอดไป  การดาํเนินงานสานพลงั

ประชารัฐ เพือขบัเคลือนการพฒันาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐวา่  คณะทาํงานการพฒันาเศรษฐกิจฐานรากและ

ประชารัฐ ทาํงานภายใตเ้ป้าหมายการสร้างรายไดใ้หชุ้มชน ประชาชนมีความสุข และเพือประชาชนทียงัขาดโอกาส

ไดรั้บการช่วยเหลือดา้นองคค์วามรู้ สนบัสนุนดา้นการคา้เพือความสุขทียงัยนืและมนัคง โดยมีวิธีการดาํเนินงาน 1 

เป้าหมาย กลุ่มงาน 5 กระบวนการ 76 จงัหวดั และอีก 1 ส่วนกลาง คือเนน้การสร้างรายไดใ้หชุ้มชนผ่าน 3 กลุ่มงาน 

ไดแ้ก่ เกษตร แปรรูป และท่องเทียวโดยชุมชน เนน้ 5 กระบวนการจดัการทีใหค้วามสาํคญัตลอด Value chain ตงัแต่ 

ตน้ทาง กลางทาง จนถึงปลายทาง ซึงส่วนทีสาํคญัคือการลงมือปฏิบติัในพืนที ทีใชโ้ครงสร้างของ Social Enterprise 

หรือ วิสาหกิจเพือสงัคม ทีจะจดัตงั SE holding ระดบัประเทศ หรือทีเรียกว่า บริษทั ประชารัฐรักสามคัคี (ประเทศ

ไทย) จ ํากัด ทังนี  ในทุกจังหวัด 76 จังหวัด จะมีการจัดตังบริษัทในแต่ละจังหวัด ซึงรัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงมหาดไทย ไดน้าํคณะทุกภาคส่วนเปิดบริษทั ประชารัฐรักสามคัคีภูเก็ต จาํกดั ไปแลว้เมือวนัที 31 มีนาคม 

2559 ทีผ่านมา และในวนันีไดมี้การจดทะเบียนจดัตงั บริษทั ประชารัฐรักสามคัคี จาํกดั ขึนอีก 4 จงัหวดั ไดแ้ก่ 

จงัหวดัเพชรบุรี อุดรธานี เชียงใหม่ และจงัหวดับุรีรัมย ์เป็นทีเรียบร้อยแลว้ซึงเป็นบริษทัใน 5 กลุ่มจงัหวดั ทีมีแผน

ดาํเนินการในระยะที 1 กาํหนดใหจ้ดัตงัแลว้เสร็จภายในเดือนเมษายนนี ส่วนระยะที 2 ดาํเนินการ 6 จงัหวดั ระยะที 

3 ดาํเนินการ 7 จงัหวดั โดยกาํหนดการดาํเนินการไวเ้ดือนมิถุนายนและเดือนกันยายน 2559 ตามลาํดบั และการ

ดาํเนินการระยะที 4 คือจงัหวดัขา้งเคียงในกลุ่มจงัหวดันนั ๆ ซึงจะครบ 76 จงัหวดั ภายในเดือนธนัวาคม 2559 ทงันี 

การดาํเนินการดงักล่าวในแต่ละช่วงระยะเวลาจะครอบคลุมพืนทีทงั 4 ภาคของประเทศไทย โดยยดึความพร้อมของ

ชุมชนเป็นตวัตงัในการดาํเนินการการดาํเนินงานในลกัษณะหุน้ส่วนภาครัฐ เอกชน และประชาชน หรือประชารัฐ 

เนน้การขบัเคลือนผ่านกิจกรรมทีเป็น Action Agendaใน 3 ประเด็นหลกั คือ ลดความเหลือมลาํ เน้นในการสร้าง

ความเขม้แข็งใหชุ้มชนโดยยดึความตอ้งการของชุมชนเป็นตวัตงัพฒันา คุณภาพคน เน้นสร้างองค์ความรู้ในระดบั

ชุมชน และเพิมขีดความสามารถในการแข่งขนั เงิน สร้างขีดความสามารถในการแข่งขนัอย่างยงัยืน และมีช่องทาง 

หรือ Platform สาํหรับกิจกรรมทางเศรษฐกิจของชุมชน   

นายบรรเทา  ดวงนภา  (หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์พฒันาการชุมชน) กล่าวว่า การจดัตังบริษัทประชารัฐรัก

สามคัคี ฉะเชิงเทรา จาํกดั จะมีคณะทาํงานทงัหมด  คน มีผูว้่าราชการจงัหวดัฉะเชิงเทราเป็นประธานภาครัฐ พฒันาการ

จงัหวดัฉะเชิงเทรา เป็นเลขาธิการ หัวหน้าส่วนราชการทีเกียวขอ้ง ประธานหอการคา้จงัหวดั เป็นประธานในภาคเอกชน 

และยงัมีภาคประชาสังคม ร่วมดว้ย ในช่วงแรกของการก่อตงั บริษทัประชารัฐรักสามคัคี  เอกชนจะเป็นผูถื้อหุ้น โดย



เบืองตน้เพือใหบ้ริษทัดงักล่าวขบัเคลือนไปได ้ หัวหน้าทีมภาคเอกชน เป็นคณะทาํงานการพฒันาเศรษฐกิจฐานรากและ

ประชารัฐ จะลงหุน้ประเดิมใหก่้อนจงัหวดัละ 1 ลา้นบาท คือบริษทั  ไทย เปฟ ทียเูอฟ จาํกดั เพือให้ได ้   25 % ตามเงือนไข

การจดัตงับริษทั จากนนั ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสงัคม และชุมชนจะไประดมทุนกนัมา ชาวบา้นหนึงตาํบลอาจใส่

กนัมาสกัหนึงพนับาทก็ได ้เพือใหมี้ลกัษณะความเป็นเจา้ของบริษทั รูปแบบบริษทัประชารัฐ  ประชาชนจะไดทุ้กอย่างที

ไม่ใช่เงินปันผล เช่น ไดบ้ริษทัประชารัฐมาช่วยทาํตลาด และซือขายสินคา้ เป็นตน้  จากสัดส่วนการถือหุ้นเบืองตน้หลาย

ฝ่ายกงัขาว่า ทุนใหญ่จะเขา้มาครอบงาํไดห้รือไม่นัน โครงสร้างกรรมการบริษทักาํหนดให้ตอ้งมาจากตวัแทนภาคส่วน

ต่าง  ๆคือ ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม นักวิชาการ และภาคธุรกิจ ทีจะมีสิทธิโหวต 1 สิทธิ 1 เสียงเท่ากนั หรือ มี

สดัส่วนถือหุน้ที 20% เท่ากนั ไม่ไดย้ดึการออกเสียง หรือโหวต จากจาํนวนสัดส่วนการถือครองหุ้นแต่อยา่งใด  “จุดนีถือ

เป็นการสร้างนวตักรรมใหม่ใหเ้กิดขึนในสงัคมไทย นอกจากนียงักลบัตาลปัตร ออกแบบให้ บริษทั ประชารัฐรักสามคัคี 

จงัหวดั มาถือหุน้แม่ คือ บริษทั ประชารัฐรักสามคัคี (ประเทศไทย) จาํกดั จงัหวดัละ 1 หุน้ๆละ 1 ลา้นบาท เพือให้ใชแ้ม่ให้

เป็นประโยชน์ในการขบัเคลือน แม่จึงตอ้งฟังลกู ไม่ใช่ลกูฟังแม่อย่างเดียว ดงันัน ทงั 76 จงัหวดัจึงมาถือ 76 หุ้นในบริษทั

แม่ ขณะทีอีก 24 หุน้ทีเหลือจะไปหาภาคธุรกิจมาร่วมลงขนัต่อไป” หลกัการสาํคญัของบริษทั ประชารัฐรักสามคัคีฯ คือ 

จะไม่มีการปันผล ลงเงินมาแลว้ลงเลย บริษทั ประชารัฐรักสามคัคีฯ ในจงัหวดัใดทาํแลว้มีกาํไร กาํไรนันจะนาํกลบัไป

ลงทุนใหม่ต่อไป 100 % เปอร์เซ็นต ์ไม่สามารถถอนหุน้ไดจ้นกว่าบริษทัจะเลิกกิจการ  

มตทิีประชุม  รับทราบ 
 

วาระที  เรืองรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการหอการค้าจงัหวดัฉะเชิงเทรา ครังที /  

มตทิีประชุม  รับรอง 
 

วาระที  เรืองสืบเนืองจากการประชุมครังทีแล้ว 

.  โครงการ  หอการค้า  สหกรณ์การเกษตร 

นายจอมพงษ ์ ชูทบัทิม (เลขาธิการ) กล่าวว่าหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา ไดเ้ลือก สหกรณ์การเกษตรบางนาํ

เปรียว เป็นสหกรณ์ทีจะเขา้ไปร่วมในการดาํเนินงาน ซึงจะไดมี้การนดัประชุมเพือดาํเนินโครงการร่วมกนัต่อไป 

โดยเมือวนัที  มิถุนายน  ไดไ้ปร่วมประชุมเชิงปฏิบติัการ “การขดัเคลือนการดาํเนินงานการเกษตร

แบบแปลงใหญ่ ณ ศนูยเ์รียนรู้เพิมประสิทธิภาพการผลิตสินคา้ หมู่  ตาํบลคลองเขือน อาํเภอคลองเขือน จงัหวดั

ฉะเชิงเทรา  

และในวนัที  มิถุนายน  เวลา .  น. จะไปร่วมประชุมโครงการ “เชือมโยงการตลาด” ภายใต้

โครงการปรับโครงสร้างการผลิตขา้ว ปี  และขบัเคลือนการดาํเนินงานส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ศูนย์

เรียนรู้เพิมประสิทธิภาพการผลิตสินคา้ อ.บางนาํเปรียว จงัหวดัฉะเชิงเทรา ซึงเป้าประสงค ์เพือแกปั้ญหาเรืองขา้วใน

ระยะยาว เพิมขีดความสามารถสินคา้เกษตร มีการลดตน้ทุนการผลิต ส่งเสริมดา้นการตลาด เกิดการรวมกลุ่มเป็น

ชุมชนทีเข้มแข็ง และเสริมสร้างให้เกิดการเชือมโยงการตลาดระหว่างผูผ้ลิตแปลงใหญ่กับผูค้ ้า เพือขบัเคลือน

โครงการปรับโครงสร้างการผลิตขา้ว ปี  รวมถึงการดาํเนินงานการเกษตรแบบแปลงใหญ่ตน้แบบ และแปลง

ใหญ่ทวัไป 



มตทิีประชุม  รับทราบ 

 
 

3.2 การจดังานหอการค้าแฟร์  ครังที  

นายจอมพงษ์  ชูทบัทิม (เลขาธิการ) กล่าวว่า การจัดงานหอการค้าแฟร์  ครังที  กาํหนดจดังาน วนัที -  

พฤศจิกายน  ณ บริเวณลานจอดรถปันทรายโลก  ไดปู้พืนทีการจดังานมาแลว้ ไดป้ระสานงานเรืองพืนที ว่า

ใชไ้ดบ้ริเวณไหนบา้ง และจะมีการเซ็นสญัญา การเช่าพืนที ประมาณ ปลายเดือนกรกฎาคม  

นางบุญม ี ศรีสุข (รองประธาน) กล่าวว่า โครงการจดังานหอการคา้แฟร์ ครังที  เป็นการจดังานอยา่ง

ต่อเนืองทุกปี เป็นการช่วยเหลือผูป้ระกอบการในจงัหวดัฉะเชิงเทรา ช่วยส่งเสริม ร้านคา้ชุมชน ช่วยกระตุน้

เศรษฐกิจในจงัหวดั 

  กาํหนดจดังานในวนัองัคารที  – วนัเสาร์ที  พฤศจิกายน  ณ ลานจอดรถปันทรายโลก ติด

หา้งสรรพสินคา้บิกซีฉะเชิงเทรา สาขา   แนวทางการดาํเนินงาน วนัศุกร์ที  มิถุนายน   ไดไ้ปดูพืนทีพร้อม

พดูคุยกบั ผูที้ถือกรรมสิทธิดูแลพืนทีอยู ่(คุณใหญ่) เพือพดูคุยเกียวกบัการเขา้ไปใชพื้นที โดย คุณใหญ่ยนิดีใหใ้ช้

พืนทีไดใ้นช่วงเวลาดงักล่าวได ้ซึงเป็นพืนทีโล่งทีเคยใชจ้ดังานมาแลว้ พืนไดเ้ทปูนไวแ้ลว้ 

- โดยคิดค่าเช่าในอตัราวนัละ ,  บาท  

- มีหอ้งนาํดา้นหนา้ไวบ้ริการ  หอ้ง โดยอนุญาตใหใ้ชไ้ดเ้พียงแต่หอการคา้ดูแลดา้นความสะอาดให ้

- มีก๊อกนาํใชไ้วบ้ริการดา้นหนา้งาน โดยคิดจากมิเตอร์ทีขึนจริง 

- มีหมอ้แปลงไฟฟ้า สามารถต่อใชไ้ด ้มีการเดินสายเมนไวแ้ลว้รอบพืนที ค่าใชจ่้ายคิดจากมิเตอร์ทีขึน

จริง 

- มีคูหาสินคา้โดยรอบ ซึงสามารถใชเ้ก็บสิงของของผูป้ระกอบการได ้

- มีพืนทีจอดรถ บริเวณดา้นหลงัทงัหมด และลานจอดรถในหา้งบิกซี 

- สามารถกางเตน้ทก่์อนงานได ้และรือเก็บหลงัการจดังานเสร็จภายใน -  วนั 

- ใหสิ้นคา้เขา้ไดก่้อนการจดังาน  วนั และขอใหร้้านคา้เก็บร้านใหเ้สร็จภาย .  น. ของวนัอาทิตย ์เพือ

ร้านคา้ตลาดนดัจะเขา้ใชพื้นที 

- โดยจะไดจ้ดัทาํสญัญาเช่าเพือเป็นหลกัฐานต่อไป 

 

เรืองการรณรงค ์ไม่ใหใ้ชโ้ฟม ดิฉนักาํลงัดาํเนินการอยูใ่นสมาชิกสมาคมคา้อาหารจงัหวดัฉะเชิงเทรา ให ้

สมาชิกในสมาคมเวลา มีงานไปออกบูธจาํหน่ายสินคา้ทีใดก็ตามรณรงคไ์ม่ใหใ้ชโ้ฟม ตน้ ทุนอาจจะสูงเพิมขึน แต่

เพือความปลอดภยั และรักษาสิงแวดลอ้ม เราตอ้งเริม และก็มีการรณรงค ์จากหน่วยงานอืนทีดิฉนัเขา้ไปดูแล เช่น 

งานขนมหวาน ตลาดนาํบางคลา้  งานหอการคา้แฟร์ งานมะม่วง ไม่มีการใชโ้ฟม ทางกระทรวงสาธารณะสุข  ไม่ได้

หา้มใช ้ยงัไม่มีกฎหมายหา้มใช ้มีแต่ขอความร่วมมือไม่ใหใ้ช ้ก็ตอ้งช่วยรณรงค ์อยา่งต่อเนือง เพือสุขภาพทีดีต่อไป 

มตทิีประชุม  รับทราบ 
 



3.3 โครงการถนนคนเดิน หอการค้าจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

นายจอมพงษ ์ ชูทบัทิม (เลขาธิการ) กล่าวว่า การจดัโครงการถนนคนเดิน ขณะนีไดมี้หอการคา้จงัหวดัอืน  ๆจดัแลว้ประสบ

ความสาํเร็จหลายหอการคา้ฯ สามารถมีรายไดไ้วใ้ชจ่้ายในองคก์รไดด้ว้ย หอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา อยากจะทาํ โครงการถนนคนเดิน 

บา้ง ขณะนีกาํลงัดูเรืองพืนทีจดั  สินค้าจะเป็นคนละอย่างกับตลาดนัด กาํลงัศึกษา เรืองพืนที เรืองสินค้า วตัถุประสงค์ เพือ

สนบัสนุนเรืองการท่องเทียวจงัหวดัฉะเชิงเทรา กระตุน้เศรษฐกิจจงัหวดัฉะเชิงเทรา มีการสนับสนุนชุมชน นาํสินคา้พืนบา้นมา

จาํหน่าย และสืบทอดศิลปะ ประเพณีวฒันธรรม สืบตลอดไป  ตอนนีอยู่ในขนัตอนการดาํเนินงาน ติดต่อเรืองพืนที ทีจะจดัตามที

หอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทราไดเ้ห็นชอบโครงการถนนคนเดิน ตามนโยบายของหอการคา้ไทย โดยมีวตัถุประสงคเ์พือ 

1.เพือส่งเสริมใหเ้กิดกิจกรรมการท่องเทียวดา้นนนัทนาการและแหล่งพกัผอ่นหยอ่นใจแก่   ประชาชนทวัไปและ

นกัท่องเทียว 

2. เพือกระตุน้ภาวะเศรษฐกิจและธุรกิจการท่องเทียวของจงัหวดัฉะเชิงเทราในช่วงวนัหยดุราชการ 

3. เพือส่งเสริมกลไกการมีส่วนร่วมระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนและชุมชน 

4. เพือใหชุ้มชนทอ้งถินมีส่วนร่วมในการสืบทอดประเพณีศิลปวฒันธรรมซึงดาํรงไวซึ้งความเป็น เอกลกัษณ์ดงัเดิมของ

ชุมชน  

5. เพือส่งเสริมและสนบัสนุนใหเ้ยาวชนและผูป้ระกอบการคา้เกิดความคิดสร้างสรรคใ์นการเวลาว่างใน

การแสดงออกถึงกิจกรรมและความสามารถดา้นต่างๆ 

 ซึงพืนทีในการดาํเนินงานทีเหมาะสมตอ้งอยูใ่กลชุ้มชนและไม่เกิดผลกระทบกบัประชาชนในพืนที ซึงเห็น

ว่าเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรามีหลายเสน้ทางทีเหมาะสม อาทิ เสน้หนา้ศาลจงัหวดัฉะเชิงเทรา แนวทางดาํเนินงาน ทาง

หอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา ไดท้าํหนงัสือถึงนายกเทศมนตรีเมืองฉะเชิงเทรา เพือขออนุญาตใชพื้นทีแลว้ 

มตทิีประชุม  รับทราบ 
 

 .   กจิกรรมแข่งขันกอล์ฟ เชือมความสัมพนัธ์  

 นายจอมพงษ์  ชูทบัทิม (เลขาธิการ) กล่าวว่า กิจกรรมแข่งขนักอลฟ์ เชือมความสัมพนัธ์ ของหอการคา้

จงัหวดัฉะเชิงเทรา กาํหนดจดัประมาณ เดือน มกราคม    
 

 .   กจิกรรมปันจกัรยาน  ปี  กโิล จงัหวดัฉะเชิงเทรา 

 นายจอมพงษ ์ ชูทบัทิม (เลขาธิการ) กล่าวว่า ปีนีจงัหวดัฉะเชิงเทรา ครบรอบ  ปี ทางหอการคา้ก็อยากจะจดักิจกรรม

ปันจกัรยาน  ปี  กิโล จงัหวดัฉะเชิงเทรา เมือวนัที  มิถุนายน  ไดมี้การประชุมกลุ่มย่อยกนั ถึงความคืบหน้า ไดไ้ปดู

พืนที ทีอาํเภอพนมสารคาม  จงัหวดัฉะเชิงเทรา  

 นายมนสั  ตนังาม (รองประธาน) กล่าวว่า ในคณะกรรมการการของหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา ไดมี้กลุ่มคนทีขีจกัรยาน

หลายท่าน เราก็เลยมีแนวคิดทีจะจดักิจกรรม ปันจกัรยาน  ปี  กิโล จงัหวดัฉะเชิงเทราขึน วตัถุประสงค์ เพือลดภาวะโลกร้อน 

เป็นการออกกาํลงักาย จะไดมี้สุขภาพแขง็แรง  ยงัไม่ไดส้รุปว่าจะใชเ้สน้ทางไหน แต่กาํหนดจดัประมาณ เดือนตุลาคม  แต่ทีไปดู

พืนทีที อาํเภอพนม เพราะทางพนมเพิงจดัแข่งขนัปันจกัยาน  กิโลเมตร ไป เส้นทางค่อนขา้งสมบูรณ์ แต่ทีหอการค้าจงัหวดั

ฉะเชิงเทรา จะจดัคือ  กิโล และการจดัครังนี เราตอ้งการจะใหส่้งเสริมการคา้การลงทุน และการท่องเทียว  ตงัเป้าไว ้ประมาณ ,  



คนั ถา้มากกว่านี จะจะมีปัญหาเรืองการบริหารจดัการการแข่งขนั ขอประชาสมัพนัธไ์วล่้วงหนา้ ว่าหอการคา้จะจดักิจกรรมนี ก็ขอ

ความร่วมมือ กบัทางจงัหวดัฉะเชิงเทรา และหน่วยงานทีเกียวขอ้ง  เพราะใชชื้อปันจกัรยาน  ปี  กิโล จงัหวดัฉะเชิงเทรา  การจดั

งานครังนี ระดบัจงัหวดั ก็อยากจะปล่อยตวัทีจงัหวดัฉะเชิงเทรา  ทีดูไวว้ดัหลวงพ่อโสธร ค่าย ศรีโสธร  และหน้าศาลากลางจงัหวดั

ฉะเชิงเทรา เรืองเสน้ทางตอ้งขอปรึกษากนัอีกที ว่าจะใชเ้สน้ทางไหน เพราะเราเนน้เรืองความปลอดภยั  

 นายอาทร  ช่วยณรงค์ (รองประธาน)  กล่าวว่า  โครงการปั นจักรยาน  ปี  กิโล จงัหวดัฉะเชิงเทรา  ทีเคยไปปั น 

ยกตวัอยา่ง จงัหวดัตราด จงัหวดัสระแกว้ การแข่งขนั ขีขา้มฝังชายแดน เพือสร้างความสมัพนัธ ์ใน AEC  การปันมีหลายประเภท ปัน 

เพือสุขภาพ ปันเพือการแข่งขนั ชิงถว้ยรางวลั แยกประเภทชายหญิง เยาวชน แยกอาย ุ ประเภท จกัรยาน  เสือหมอบ เสือภูเขา  การแบ่ง

ระยะทาง มีตงั แต่     กิโล ประเภท วีไอพี  กิโล  ทีเราปรึกษากนัคือการปันเชิงท่องเทียว ไม่มีถว้ยรางวลั  แต่กลวัคนจะไม่

มาร่วมมากอยา่งทีตงัเป้าไว ้

 นายประโยชน์  โสรัจจกิจ (รองประธาน)  กล่าวว่า อยากจะเสนอการจดักิจกรรมแต่ละครัง  อยากใหเ้ป็นกิจกรรมทียงัยืน  ไม่

ทาํลายสิงแวดลอ้ม  ช่วยส่งเสริมให ้จงัหวดัฉะเชิงเทราอุดมสมบูรณ์ ไปดว้ยตน้ไม ้ ลดภาวะโลกร้อน  เช่นเชิญชวนให้ทุกคนปลูก

ตน้ไม ้คนล่ะ  ตน้ และการรณรงคก์ารไม่ใชโ้ฟม เป็นการถาวรจะเป็นเรืองทีดีมาก  และอยากใหท้าํกนัอยา่งต่อเนือง จะไดเ้ห็นผลระยะ

ยาว เกิดผลสาํเร็จในกิจกรรมนนั  ๆ

 นายอาทร ผดุงเจริญ  (กรรมการ)  กล่าวว่า โครงการ  ปี จงัหวดัฉะเชิงเทรา  โครงการนีน่าจะนาํเขา้สู่ 

กรอ.จงัหวดัฉะเชิงเทรา จะไดจ้ดักินกรรมร่วมกนัระหวา่งภาครัฐและภาคเอกชน และส่วนงานทีเกียว ประสานความ

ร่วมมือจดังานนีขึนมาใหย้งิใหญ่  และแบ่งหนา้ทีกนัว่าหน่วยงานไหนรับผดิชอบทาํอะไร  

 นายกิตติพนัธ ์โรจนชีวะ (หวัหนา้สาํนกังานจงัหวดัฉะเชิงเทรา) กล่าวว่า   ปี จงัหวดั ไดป้ระกาศทวัไป  

คือเป็นการเปลียนแปลงการปกครอง  จากเมือง มาเป็นจงัหวดั ในมุมมองจงัหวดัเลยคิดว่าไม่ไดเ้จาะจง เป็น  ปี จงัหวดัฉะเชิงเทรา

อยา่งเดียว เพราะจงัหวดัฉะเชิงเทรา  มีขึนมายาวนานมากแลว้ ไม่ไดเ้พิงมีมา   ปี    เลยยงัไม่มีการดาํเนินการใด  ๆแต่เป็นความคิดเห็น

ของแต่ละ องคก์ร ว่าจะจดังานอะไร อยา่งหอการคา้คิดโครงการ กิจกรรมปันจกัรยาน  ปี  กิโล จงัหวดัฉะเชิงเทรา  ก็ถือว่าเป็น

เรืองทีดี 

มตทิีประชุม  รับทราบ 
 

 .   โครงการตลาดนัดชุมชน 

 นายจิตรกร  เผด็จศึก (กรรมการ) กล่าวว่า ทางหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา คิดโครงการตลาดนดัชุมชน เพือช่วยเหลือเกษตรกร

ในพืนที ใหมี้แหล่งคา้ขายจะไดมี้รายได ้ ไม่ตอ้งผา่น พ่อคา้คนกลาง  ใหช้าวเกษตรมีพืนที จาํหน่ายสินคา้ชุมชน  

  พืนที คือ ตรงร้านขายก๋วยจบัตกัหมอ้ มีพืนที ประมาณ -  ไร่  ผมเช่าไวปี้ละ ,  บาท  ทาํเลก็ใชไ้ดเ้ป็นทางผา่นของรถเส้นทาง

หลายสาย รูปแบบตลาดนดัชุมชุน คือ เปิดทา้ย ขายของ กนับนรถเลย ไม่ตอ้งมีเตน้ท ์ ค่าพืนทีก็เก็บไม่แพงให้พอมีค่าใชจ่้ายในการ

บริหารจดัการ เรืองค่านาํ ค่าไฟ ค่าเก็บขยะ บา้ง อีกไม่นานน่าจะดาํเนินการเปิดตลาดนดัชุมชนของหอการคา้ฯได ้

นางบุญมี   ศรีสุข (รองประธาน) กล่าวว่า การจะจดังานโครงการตลาดนัดชุมชน พืนทีดงักล่าว อยากเสนอให้มีการ

ประชาสมัพนัธ ์การขึนป้าย ประชาสมัพนัธที์ชดัเจน ใหผู้ค้นทีผา่นไปมาไดเ้ห็น  พืนทีอาจจะเป็นทางผา่นก็จริง แตต้อ้งคาํนึงถึง การ

จดัตลาด ตอ้งมีจุดเด่น และจุดขายทีเห็นไดช้ดั  



 มตทิีประชุม รับทราบ 
 

.   จดังานย้อนวถิี ชุมชนวดัหลวงพ่อโสธร ช่วงลอยกระทง  

นายจอมพงษ ์ ชูทบัทิม (เลขาธิการ) กล่าวว่าเจา้อาวาสวดัหลวงพ่อโสธร มีความคิดอยากใหจ้ดังาน ลอยกระทง ทีริมชายนาํ

บริเวณหนา้วดัหลวงพ่อโสธร  ซึงเมือหลายปีก่อนทางวดัเคยจดังานลอยกระทง  ในช่วงงานนมสัการหลวงพ่อพุทธโสธร มาแลว้ และ

เปิดใหไ้หวห้ลวงพ่อในเวลาช่วงทีจดังานดว้ย  และไดเ้ลิกจดังานนีไป แต่ช่วงนีสถานทีริมนาํหนา้วดั สร้างเขือนเสร็จเรียบร้อยแลว้ มี

ภูมิทศัน์ทีสวยงามมาก  ก็เลยอยากจะใหท้างหอการคา้ฯ ไปช่วยดาํเนินการจดังานใหเ้หมือนเดิม 

นายมนสั  ตนังาม (รองประธาน)  กล่าวว่า เห็นดว้ยทางหอการคา้จะไปช่วยจดังานลอยกระทงหนา้วดัหลวงพ่อโสธร แต่อยาก

เสนอการจดัตอ้งสอดคลอ้งกับทางเทศบาลทีจดัขึนเป็นประจาํทุกปี  วนั ช่วงวนัลอยกระทง รูปแบบงานจะเป็นงานยอ้นยุกต์

วฒันธรรมไทย  สืบสานประเพณีลอยกระทง  

มตทิีประชุม รับทราบ 
 

 วาระที   เรืองเพอืพจิารณา  

   -ไม่ม-ี 

 

 

 วาระท ี   เรืองข้อเสนอ ประเด็นปัญหาต่างๆ เข้าสู่ กรอ.จ.ฉช/หอการค้ากลุ่มเบญจบูรพาสุวรรณภูม ิ

 นายจอมพงษ ์ ชูทบัทิม (เลขาธิการ) กล่าววา่หอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา โดยคุณวฒันา  รัตนวงศ ์ประธาน

หอการคา้ฯ ไดน้าํเสนอ เรืองโครงการช่วยเหลือเกษตรกรนาปีการผลิต -  และการระบายขา้วคลงัจาํนาํขา้ว 

เนืองจากการระบายขา้วคลงัจาํนาํขา้ว ปี /  , ปี /  , /   

คงเหลือในสต๊อก  จาํนวนขา้วสารประมาณ     .  ลา้นตนั  

เสนอขายแลว้  พฤษภาคม  ครังที /    .  ลา้นตนั 

เสนอขาย  มิถุนายน  ครังที /    .   ลา้นตนั 

   ฉะนนัคงเหลือขา้วในคลงัอีก    .  ลา้นตนั 

 เพือไม่ให้กระทบขา้วผลผลิตนาปี  ภายใน -  เดือน ถึงสินเดือน ตุลาคม  ตอ้งขายให้หมด มิ

เช่นนนัขา้วจะเสือมคุณภาพ เนืองจากภยัแลง้ ชาวนาจะเริมทาํนาไดเ้ดือนกรกฎาคม  , สิงหาคม  , กนัยายน 

 , ตุลาคม  ผลผลิตจะออกเดือนพฤศจิกายน  พร้อมกนัทงัประเทศไทย ซึงผลผลิตนาปีจะออกพร้อม

กนักบัขา้วหอมมะลิในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ภาคเหนือ จาํนวนขา้วทีออกพร้อมกนัในเกือบ  ลา้นตนั รัฐบาล 

โรงสี และผูส่้งออกขา้วต่างประเทศจะบริหารจดัการขา้วนาปีกนัอยา่งไร ซึงโรงสีจะผลิตไม่ทนัแน่นอนเหมือนกบัผู ้

ส่งขา้วออกต่างประเทศเช่นกนั ถา้ผลผลิตขา้วออกเดือนพฤศจิกายน  ถา้หากราคาขา้วเปลือกตกตาํ รัฐบาลตอ้ง

วางแผนการจดัการซือขายขา้วของเกษตรกรไวล่้วงหนา้ก่อนภายใน -  เดือนนี 

 ตามปรกติขา้วเปลือกถา้หากไม่มีภยัแลง้ ผลผลิตจะทยอยกนัออก การบริหารจดัการกนัได ้ขา้วหอมมะลิ 

ขา้วเบาจะออกก่อนตุลาคม  – พฤศจิกายน  แลว้ขา้วนาปีก็จะออกตามกนัมา ซึงไม่พร้อมกนัเหมือนปีนี  



 เกษตรกรเฉพาะชาวนา .  ลา้นครอบครัว มีประชากรอยู่เกือบ  ลา้นคน ซึงทาํนาขาดทุน หลงัจากจาํนาํครัง

สุดทา้ย ,  บาท ถึงปี /  มาทงั  ฤดูทาํนาขาดทุน ขายขา้วในราคาทีความชืน % ราคา , - , - , -

,  บาท  

 ปัจจุบนันีเนืองจากภยัแลง้ราคาขา้ว % , - ,  บาท ถา้หากชาวนาขายไดใ้นราคานี ก็พอทีจะดาํรงชีพ

อยูไ่ด ้แต่ชาวนาทาํนาไม่ไดเ้นืองจากภยัแลง้กนัทวัประเทศ 

 สถานการณ์อย่างนี นอกจากลดตน้ทุนการผลิตขา้วแลว้ ยงัมีมาตรการอืนมาช่วยเหลือเกษตรกรหรือไม่ 

รัฐบาลตอ้งเร่งดาํเนินการในเวลาอีก -  เดือนขา้งหนา้ ถา้หากราคาขา้วเปลือกตกตาํ ถา้จะให้ชาวนาครองชีพอยู่ได้

โดยรัฐบาลไม่ตอ้งเดือดร้อน ราคาขา้วเปลือกอยา่ใหต้าํกว่า ,  บาท 

 ในกรณีใหช้าวนามาลดการทาํนาลงคงจะยากลาํบาก ถา้หากชาวนาไม่ทาํนาจะกู ้ธ.ก.ส. , สหกรณ์ , เอกชน ไม่ได ้ทงั  ๆทีรู้อยู่

ว่าทาํนาแลว้ขาดทุนก็ตอ้งทาํ เพราะในครอบครัวและในการศึกษาต่อลกูหลานกินอยูใ่นเงินกูท้งัหมดทีนาํมาลงทุนทาํนา 

 โครงการ “นาแปลงใหญ่” โครงการประชารัฐ และนโยบายหอการคา้ไทย โครงการ  ไร่  แสน โครงการ  หอการคา้  สหกรณ์

การเกษตร เป็นโครงการมีส่วนช่วยเหลือเกษตรกรมากทีสุดอีกทางหนึงทีจะช่วยภาครัฐได ้โดยมีโรงสีทวัประเทศไทยตอ้งเขา้โครงการ

หอการคา้และสภาอุตสาหกรรม ตอ้งร่วมมือกบัรัฐบาลเพือช่วยเหลือเกษตรกรอีกช่องทางหนึง 

 ถา้หากช่วยเหลือชาวนาใหข้ายขา้วไดใ้นราคาปัจจุบนันี ,  – ,  บาท ไม่เกิน ,  บาท รัฐบาลไม่

ตอ้งอดัฉีดกองทุนหมู่บา้นละ .  ลา้นบาท , ตาํบลละ .  ลา้นบาท , หมู่บา้นละอีก ,  บาท โดยประมาณ

ทงัหมดประมาณ ,  ลา้นบาท ไม่ตอ้งอดัฉีดลงมา เอาเงินไปพฒันาประเทศไทยในทางอืนๆ  

 การลดตน้ทุนเกษตรกรให้ไดผ้ลตอ้งใชเ้วลา -  ปี การรับจาํนาํและประกนัราคาขา้วให้ตดัทิงไป เพราะ

รัฐบาลเสียงบประมาณมากมาย ณ ปัจจุบนันีควรอนุโลม “โครงการประกนัรายไดเ้กษตรกร” ไปก่อน ถา้ประกนั

รายไดเ้กวียนละ ,  บาท จะตอ้งชดเชยเกษตรกรเกวียนละ ,  บาท โครงการนาปีทงัหมด  ลา้นตนั รัฐบาล

จะเสียงบประมาณไม่เกิน ,  ลา้นบาท รัฐบาลงดโครงการกองทุนหมู่บา้นละ .  ลา้นบาท  ( ,  หมู่บา้น) 

ตาํบลละ          .  ลา้นบาท ( ,  ตาํบล) หมู่บา้น ,  บาทต่อหมู่บา้น รวมแลว้ ,  ลา้นบาท รัฐบาลยกเลิก

โครงการไดเ้ลย เพราะเกษตรกรชาวนา .  ลา้นครอบครัว เกือบ  ลา้นคน มีรายไดผ้ลกาํไรจากการทาํนาไม่รวม

เกษตรกรมนัสมัปหลงั , ยางพารา , ปาลม์ และพืชไร่ทุกประเภท รัฐบาลจะไดน้าํงบประมาณไปพฒันาประเทศชาติ

ดา้นอืน  

 มตทิีประชุม รับทราบ 
 

 วาระที  6  เรืองประชาคมเศรษฐกจิอาเซียน  (AEC) ปี  

 นายกิตติพนัธ ์ โรจนชีวะ (หวัหนา้สาํนกังานจงัหวดัฉะเชิงเทรา) กล่าวว่า ช่วงนีทางจงัหวดัฉะเชิงเทรา ได้

มีโครงการการขบัเคลือน รู้ รับ รุก ของจงัหวดัฉะเชิงเทรา เพือเตรียมความพร้อมเขา้สู่ประชาคมอาเซียน ประจาํปี

งบประมาณ  ซึงมีการไปศึกษาดูงานต่างประเทศ เพือไปเชือมความสมัพนัธด์า้นสนการคา้การลงทุน กบัประเทศ

เพือนบา้นประเทศ พม่า เวียดนาม กมัพชูา และจีน  

มตทิีประชุม รับทราบ   
 



 วาระที    เรืองยุทธศาสตร์จงัหวดั/หอการค้าจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

 นายกิตติพนัธ ์ โรจนชีวะ(หัวหน้าสํานักงานจังหวัดฉะเชิงเทรา) กล่าวว่า ช่วงนีสํานักงานจังหวัด

ฉะเชิงเทรา กาํลงัจดัทาํแผนยทุธศาสตร์จงัหวดั  ปี (พศ. - )  จะตอ้งส่งแผนยุทธศาสตร์ ภายในเดือนสิงหาคม 

 ถา้มีการประชุม การจดัทาํแผนยทุธศาสตร์ จะเชิญหอการคา้ และสภาอุตสาหกรรมจงัหวดั  องค์กรภาคเอกชนไป

ช่วยกนัระดมความคิดเห็นใหค้าํแนะนาํ ในการจดัทาํแผน 

 มตทิีประชุม รับทราบ   
 

 วาระที  8  เรืองอนืๆ  (ถ้าม)ี 

 นายณรงคศ์กัดิ  แกว้เมืองเพชร (กรรมการ) กล่าวว่า ผมไดไ้ปสมัมนาวิชาการสาํนกังานเศรษฐกิจการคลงั ในวนัศุกร์ที 

 มิถุนายน    เรืองเศรษฐกิจระยองพัฒนาเมืองด้วยอุตสาหกรรม เครือข่ายโลจิสติกส์แห่งภาคตะวันออก  ภาพรวม

เศรษฐกิจไทยและเศรษฐกิจภูมิภาค แนวโนม้เศรษฐกิจไทยในปี  คาดว่าเศรษฐกิจไทยในระยะต่อไป จะมีแรงสนับสนุนจาก

ภายในประเทศเป็นหลกั ปัจจัยสนับสนุน มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ อาทิโครงการระดบัศกัยภาพหมู่บา้นเพือขับเคลือน

เศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ การลงทุนภาครัฐ ตามกรอบวงเงินงบประมาณรายจ่ายทุนทีเพิมขึนในปี  นโยบาย

การเงินผอ่นคลาย ทาํใหไ้ม่เป็นอุปสรรคดา้นตน้ทุนในการดาํเนินธุรกิจ ภาคการท่องเทียว ช่วยสร้างรายไดใ้หแ้ก่ประเทศ และ

กระจายไดสู่้ชุมชนในแหล่งท่องเทียว ปัจจยัเสียง เศรษฐกิจโลกชะลอตวั กระทบต่อภาคการคา้ระหว่างประเทศ และรายไดข้องผู ้

ส่งออก  ภาวะภยัแลง้ สินคา้เกษตรกรรมไดรั้บผลกระทบ ซึงส่งผลต่อรายไดข้องเกษตรกรตลาดการเงินโลกผนัผวน อาจส่งผล

ต่อความผนัผวนของอตัราแลกเปลียนของไทย หนีครัวเรือนสูง ทาํใหป้ระชาชนมีความระมดัระวงัการใชจ่้ายมากขึน ทาํให้เงิน

ไม่หมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจ  

มาตรการระยะเร่งด่วนในการสนับสนุนเศรษฐกจิไทย ดําเนินการไปแล้ว  

.มาตรการเศรษฐกิจระยะเร่งด่วนเพือช่วยเหลือเกษตร  

.มาตรการส่งเสริมความเป็นอยูข่องผูมี้รายไดน้อ้ย .  แสนลา้นบาท 

.มาตรการการเงินการคลงัเพือส่งเสริม SMEs 4.มาตรการการเงินการคลงัเพือกระตุน้อสงัหาริมทรัพย ์

.มาตรการภาษีเพือส่งเสริมการลงทุนในประเทศ นโยบายและมาตรการของภาครัฐเพืออนาคตมาตรการ

สาํคญัทีกาํลงัเร่งเดินหนา้เพือฟืนฟแูละวางรากฐานใหเ้ศรษฐกิจ การปฏิรูปโครงการสร้างภาษีเงินไดบุ้คคล

ธรรมดา ปัจจุบนัเศรษฐกิจหยดุการทรุดตวัไดแ้ละเขา้สูช่้วงเวลาฟืนตวัแบบค่อยเป็นค่อยไป อนาคตเตรียม

วางแผนรับมือความเสียงและวางรากฐานทางเศรษฐกิจ   

นายจอมพงษ ์ชูทบัทิม (เลขาธิการ) กล่าวว่า อยากจะประชาสมัพนัธ ์กิจกรรมของ นกัธุรกิจรุ่นใหม่  YEC จงัหวดัฉะเชิงเทรา 

ใน 

วนัที  กรกฎาคม  จะมีโครงการรับบริจาคโลหิต  พรรษา หอการคา้ร่วมใจ ถวายเป็นพระชากุศล เพือเฉลิมพระเกียรติ  พรรษา   



สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี       ณ ทีว่าการอาํเภอเมืองจงัหวดัฉะเชิงเทรา ขอเชิญคณะกรรมการและสมาชิก

หอการคา้ร่วมบริจาคโลหิต และอีกโครงการคือโครงการจดัคอนเสิร์ต หารายได ้ไวใ้ชใ้นการบริหารงานของ YEC จงัหวดัฉะเชิงเทรา 

ในเดือนตุลาคม  รายละเอียดจะแจง้ใหที้ประชุมทราบอีกที 

มตทิีประชุม รับทราบ 

ปิดประชุมเวลา .  น. 

 

(นายจอมพงษ ์ ชูทบัทิม) 

เลขาธิการหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา /ตรวจรายงานการประชุม 
 

นายพรชยั ธรรมจรูญ ผูจ้ดัการหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา / บนัทึกรายงานการประชุม 

นางนาํฝน ชะเอมทอง เจา้หนา้ทีหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา / พิมพร์ายงานการประชุม 

 

 
 


