
รายงานการประชุมคณะกรรมการหอการค้าจงัหวดัฉะเชิงเทรา  ครังที /  

วนัพฤหัสบดีที  กรกฎาคม  

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

ผู้เข้าประชุม 

 1.นายวฒันา  รัตนวงศ ์       ประธาน 

 .นายสมนึก   ทกัษิณา        ประธานกิตติมศกัดิ 

3.นายชาลี เจริญสุข        กรรมการกิตติมศกัดิ 

 4.นายอุทยั ศรีสาลีกุลรัตน ์       กรรมการกิตติมศกัดิ 

 .ดร.บุญทอง เตียรประเสริฐ       ประธานทีปรึกษา 

 .นายสุทิน พรวงศท์อง       ทีปรึกษา 

.นายชยัรัตน์ โสธรนพบุตร       รองประธาน 

 .นายมนสั ตนังาม        รองประธาน 

 .นางบุญมี ศรีสุข        รองประธาน 

 10.นายกิตติ ตรงไตรรัตน์       รองประธาน 

 11.นายวสนัต ์ ศิรินภารัตน์       รองประธาน 

 .นายประโยชน์โสรัจจกิจ       รองประธาน 

 .นายอาทร ช่วยณรงค ์       รองประธาน 

 14.นายจอมพงษ ์ชูทบัทิม        เลขาธิการ 

 15.นายเปรมสิทธิ ศิริสิทธิวฒันา       เหรัญญิก 

 .นายชยัรัตน์ ตนัคงคารัตน์       กรรมการ 

 .นายจิตรกร เผด็จศึก        กรรมการ 

 18.นายณรงคศ์กัดิ แกว้เมืองเพชร       กรรมการ 

 19.นายอาทร  ผดุงเจริญ       กรรมการ 

 .นายกาํพล เลิศเกียรติดาํรงค ์      กรรมการ 

ผู้เข้าร่วมประชุม 

 .นางสาวอญัชลี  บุญเกิด        สมาชิก YEC  

 

 

นายจอมพงษ ์ชูทบัทิม (เลขาธิการ) กล่าวเปิดประชุมคณะกรรมการหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา  เวลา .  

น. 

 



 
 

วาระที  เรืองแจ้งให้ทีประชุมทราบ 
 

- กจิกรรมร่วมกบัหอการค้าอนื  ๆ

-  กรกฎาคม  นายวฒันา รัตนวงศ ์ประธาน นายมนสั  ตนังาม รองประธาน   นายจอมพงษ ์ชูทบัทิม  

เลขาธิการ นายภานุ นาํศรีเจริญสุข ประชุมคณะกรรมการพฒันาเศรษฐกิจพืนทีภาคตะวนัออก หอการคา้ไทย ครังที 

/  ณ โรงแรมทราวดี จงัวดัปราจีนบุรี สรุปการประชุมหอกลุ่ ม 9 จังหวัด ฉะเชิงเทรา.ปราจีน.สระแก้ว.

นครนายก.สมุทรปราการ.ชลบุรี.ระยอง.จนัทบุรี. การประชุมเน้นยําเรืองการประชุม กรอ. กับทางจังหวัดเพือแก้ไข

ปัญหาเศรษฐกจิของจงัหวดันันๆ การนําเสนอแผนเส้นทางสัมพนัธ์การท่องเทียว 9 จงัหวดัตามรอยพระเจ้าตากสิน 

การนําเสนอแผนพฒันาของแต่ละพนืทีและโครงการรองรับเขตเศรษฐกจิพเิศษ..และเตรียมรับมือ AEC ฉะเชิงเทรา

นําเสนอโครงการทางเลยีบชายทะเลเพอืการท่องเทียวต่อจากชลบุรีทีมกีารก่อสร้างในปัจจุบันไปจนถึงบางปู 

 หอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา จดัโครงการ ระบบส่งเสริมการเกษตร แบบนาแปลงใหญ่ และการทาํเกษตร

อินทรีย ์แบบผสมผสาน โดยการปลกูขา้วหอมมะลิคุณภาพสูง ซึงเป็นการต่อยอดจากโครงการ คืนขา้วหอมมะลิ สู่

ราชสาส์น ทีหอการคา้จงัหวดั ดาํเนินการมาแลว้ควบคู่กบัการปลกูพืชเศรษฐกิจผสมผสานในพืนทีแปลงนาสาธิต เพือ

เพิมรายได้ให้สูงขึน ตามโครงการ  ไร่  แสน ของหอการคา้ไทย  ในวนัที  สิงหาคม  ณ แปลงนาสาธิต 

โครงการ ต.เมือง ใหม่ อ.ราชสาส์น จ.ฉะเชิงเทรา 

 หอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา จดัพิธีเปิดศูนยเ์รียนรู้ส่งเสริมการปลูกเมล่อน ในแปลงเกษตรตน้แบบ ดว้ย

วิธีการประหยดันํา ทีไดม้าตรฐาน เพือเป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้และพฒันาการปลูกเมล่อนให้กบัการเกษตรและผูที้

สนใจ ตลอดจนส่งเสริมการแปรรูปผลิตภณัฑ์จากเมล่อน เพือเป็นการเพิมมูลค่าทางการตลาด ในวนัที  สิงหาคม 

           ณ แปลงเกษตรตน้แบบเมล่อนแลนด ์เลขที  ม.  ต.คลองนา อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา  

 สิงหาคม  เวลา . - .  น.นายวฒันา รัตนวงศ ์ประธาน ร่วมประชุมคณะกรรมการหอการคา้ไทย  

ครังที /  ณ หอ้งสมัมนา อาคาร  ชนั  มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย 

 16 สิงหาคม  เวลา . - .  น.นายวฒันา รัตนวงศ ์ประธาน ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการขา้ว ครังที 

- /  ณ หอ้ง  อาคารจรูญ สีบุญเรือง หอการคา้ไทย 
  

- กจิกรรมร่วมกบัภาครัฐ 

 กรกฎาคม  เวลา .  น. นายประโยชน์  โสรัจกิจ รองประธาน นายอาทร ผดุงเจริญ กรรมการ  ร่วม 

ประชุมคณะกรรมการจดัทาํแผนบริหารจดัการขยะมูลฝอยของจงัหวดัฉะเชิงเทรา ครังที /  ณ ห้องประชุมมรุ

พงษศิ์ริพฒัน์ ชนั  ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา ในพนืทีจงัหวดัฉะเชิงเทรา มปีริมาณขยะสะสม .  ล้านตัน มีขยะ

เกดิขึน  ตนั/วนั สามารถกาํจดัได้  ตนั/วนั ซึงมวีธิีการกาํจดัโดยการเทกอง รือร่อน/คัดแยกเพือส่งโรงปูนเป็น

เชือเพลงิ RDF (Refuse Derived Fuel) หน่วยงานทีดําเนนิการกาํจดัมขีอง องค์การบริหารส่วนจงัหวดัฉะเชิงเทรา ตงั

ที ต.เขาหินซ้อน อ.พนมสารคาม เทศบาลเมอืงฉะเชิงเทรา เทศบาลบางคล้า บ่อขยะกาํนันเกรียงศักดิ ต.หนามแดงบ่อ



ขยะกาํนันสตรีรัตน์ ต.นครเนืองเขต ประธานทีประชุม นายไพศาล วิมลรัตน์ รองผู้ ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา 

กล่าวสรุป วธิีการกาํจดัขยะของจังหวัด โดยการเทกอง/คัดแยก/รืนร่อน ส่งโรงปูน เป็นเพียงการเคลือนย้าย ขยะที

หนึงไปอกีทีหนงึเท่านัน ยงัไม่ได้เสนอวธิทีีสามารถกาํจดัขยะให้หมดไปจากในพนืทีของเราของ เช่น การสร้างเตาเผา

นําพลงังานทีได้มาผลติไฟฟ้า  ซึงเป็นเรืองทีคนในพนืทีต้องพจิารณา และตดัสินใจเพือรองรับปัญหาขยะสะสมเดิม 

.  ล้านตนั และขยะสะสมใหม่  ตนั/วนั มเิช่นนันขยะจะล้นเมอืง  

 กรกฎาคม  เวลา .  น. นายจอมพงษ ์ชูทบัทิม เลขาธิการ ร่วมเป็นเกียรติการจดังานแถลงข่าวการจดั 

งานแสดงนวตักรรมและจดัจาํหน่ายสินคา้ของกลุ่มเบญจบูรพาสุววรรณภูมิ ( EXPO) ณ ห้องฟีนิกซ์ -  อาคารอิม

แพค็ เอก็ชิบิชนั เซ็นเตอร์ ศนูยแ์สดงสินคา้และการประชุม อิมแพค็ เมืองทองธานี จงัหวดันนทบุรี   

  กรกฎาคม  เวลา .  น. นายอาทร ช่วยณรงค ์รองประธาน ร่วมประชุมพิจารณาโครงการทีเสนอ 

ขอรับงบประมาณตามโครงการการพฒันาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในภาคการเกษตรและชนบท ครังที         

ณ ห้องประชุมมรุพงษ์ศิริพฒัน์ ชนั  ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา ให้ความเห็นชอบอนุมัติโครงการขอรับการ

สนับสนุนงบประมาณตามยุทธศาสตร์ที 1 จํานวน 3 อําเภอ 56หมู่บ้าน 61 โครงการเป็นเงินงบประมาณทังสิน

15,842,985 บาท แยกเป็นโครงการประเภทพัฒนาแหล่งนํา  10 โครงการและโครงการประเภทลดรายจ่าย  51

โครงการ ม ี3 อาํเภอดังนี 

1)อําเภอบางคล้า 8 หมู่บ้าน  9 โครงการ 2,253,925 บาท แยกเป็นพัฒนาแหล่งนํา 1โครงการ 40,000 บาท ประเภท       

ลดรายจ่าย  8  โครงการ  2,213,925 บาท 

2)อาํเภอแปลงยาว 23 หมู่บ้าน 23 โครงการ 1,695800 บาท ประเภทลดรายจ่ายทังหมด 

3)อาํเภอเมือง จํานวน 25 หมู่บ้าน 29 โครงการ 11,893,260  บาท แยกเป็นพัฒนาแหล่ง  9 โครงการ 3,071375 บาท  

ประเภทลดรายจ่าย 20 โครงการ 8,821907 บาท 

ส่วนมากเป็นโครงการปลูกมะนาวในบ่อปูน,เลียงปลาทับทิมในกระชัง,พวงหรีดดอกไม้จันทน์,จักรสานเข่งปลาทู,       

ทํานํายาสระผม,เพาะเห็ด,ทําไข่เยยีวม้า,เลยีงหมูหลุม,จกัรสานสุ่มไก่,ปลูกผกัปลอดภัยสูง,ผลติพนัธ์ุ ข้าวชุมชน,ผลิต

นําดืมบรรจุขวด,ดอกไม้ประดิษฐ์,สร้างโรงสีข้าวชุมชน,เพาะเห็ดนางฟ้าในโรงเรือน,เลยีงกบในกระชัง,ทําฝายกันนํา,

จัดซือเรือกําจัดวัชพืช ลําคลอง,จัดซือท่อดูดนําพร้อมเครืองยนต์และขยายเขตประปา โดยประชาชนต้องเขียน

โครงการในนามกลุ่มและต้องเคยผ่านเป็นหมู่บ้านเศรษฐกจิพอเพยีงมาแล้วโดยนายอาํเภอเห็นชอบก่อนเข้าทีประชุม

ชุดน ี

 กรกฎาคม  เวลา .  น.นายวฒันา  รัตนวงศ ์ประธาน นายชาลี เจริญสุข  กรรมการกิตติมศกัดิ นายชยั 

รัตน์  โสธรนพบุตร นางขนัคาํ ศรีวรรณ  รองประธาน นายจอมพงษ์ ชูทบัทิม เลขาธิการ นายชยัรัตน์  ตนัคงคารัตน์ 

กรรมการ นางภาวริน  นอ้ยใจบุญ สมาชิก นายพรชยั ผูจ้ดัการ นางนาํฝน ชะเอมทอง เจา้หน้าที  ร่วมเป็นเกียรติพิธี

เปิดการจดังานแสดงนวตักรรมและจดัจาํหน่ายสินคา้ของกลุ่มเบญจบูรพาสุววรรณภูมิ ( EXPO) ณ ห้องฟีนิกซ์ -  

อาคารอิมแพค็ เอก็ชิบิชนั เซ็นเตอร์ ศูนยแ์สดงสินคา้และการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี จงัหวดันนทบุรี  มีบูธ

จําหน่ายสินค้าในงาน ทังหมด  บูธ  จังหวัดละ  บูธ (จังหวัดฉะเชิงเทรา สระแก้ว  ปราจีน นครนายก 



สมุทรปราการ)      การจดังานใช้งบประมาณของกลุ่มจังหวัดเบญจบูรพาสุววรรณภูม ิซึงมีจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็น

ประธานกลุ่ม สินค้าในงานเป็นประเภท สินค้า OTOP และการแสดงนวตักรรมเทคโนโลยใีหม่ๆ   

27 กรกฎาคม  เวลา .  น. นายชยัรัตน์  โสธรนพบุตร นางบุญมี ศรีสุข รองประธาน ประชุม 

คณะอนุกรรมการหนึงตาํบล หนึงผลิตภัณฑ์ จังหวดัฉะเชิงเทรา ณ ห้องไพลิน โรงแรมแกรนด์ รอยลั พลาซ่า               

จ.ฉะเชิงเทรา มวีาระประชุมเพอืพจิารณาตามอาํนาจหน้าทีการจัดทําแผนและกิจกรรมการเสริมสร้างความเข้มแข็ง

ของชุมชนตามโครงการหนึงตาํบล หนึงผลติภัณฑ์ และการบริหาร ร้านประชารัฐ สุขใจ Shop ทีปัมปตท.3 แห่งของ

จงัหวดัฉะเชิงเทรา 

 

 กรกฎาคม   เวลา .  น. นายสมพงษ ์ นาํศรีเจริญสุข ทีปรึกษา ร่วมประชุมหวัหนา้ส่วนราชการ 

ประจาํเดือน กรกฎาคม   ครังที /    ณ หอ้งประชุมมรุพงษศิ์ริพฒัน์ ชนั  ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

  กรกฎาคม  เวลา .  น.นายวฒันา  รัตนวงศ ์ประธาน นายจอมพงษ ์ชูทบัทิม เลขาธิการ นายชาลี   

เจริญสุข   กรรมการกิตติมศกัดิ นายมนัส  ตนังาม รองประธาน  ร่วมต้อนรับและประชุมเจรจาความร่วมมือ  ฝ่าย

ระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนของจงัหวดัฉะเชิงเทรากบัภาครัฐและเอกชนเมืองปากเซ แขวงจาํปาสัก สาธารณรัฐ

ประชาธิปไตยประชาชนลาว  ณ โรงแรมซนัธารา เวลเนส รีสอร์ทอแอนสปา อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา  การต้อนรับคณะ

จาก สปป.ลาว ตามทีคณะของฉะเชิงเทราเคยเดินทางไปเจรจาการค้ากบัแขวงจาํปาสัก..และมกีารนําสินค้าแลกเปลยีน

กัน.การมาในครังนีทาง สปป.ลาว ได้รับฟังการบรรยายสรุปจากเรา..ได้ให้ความสนใจในเรืองรูปแบบการพัฒนา

การศึกษา.และหาผู้ต้องการผลผลติด้านการเกษตรของ สปป.ลาว 

    สิงหาคม  เวลา . - .  น. นายจอมพงษ ์ชูทบัทิม เลขาธิการ ร่วมประชุมระดมความคิดเห็นเพือ

จดัทาํยทุธศาสตร์การสร้างโอกาสการคา้การลงทุนธุรกิจบริการ ณ ห้องนุสา  โรงแรม ดี วารี จอมเทียนบีช พทัยา 

จงัหวดัชลบุรี  สรุปแนวทางโลจสิตคิภาคตะวนัออกในอนาคตจะเป็นการรองรับการขยายตวัในเขตนิคมอุตสาหกรรม

และท่าเรือของจงัหวัด ชลบุรี..ระยอง ส่วนฉะเชิงเทราจะมีการขยายชุมชนเมืองแห่งใหม่รองรับกับแนวทางรถไฟ

ความเร็วสูงแก่งคอย-ระยอง 

    สิงหาคม  เวลา . - .  น.นายชาลี  เจริญสุข  กรรมการกิตติมศกัดิ ร่วมประชุมการจัดทาํ

แผนพฒันากลุ่มจงัหวดัภาคกลางตอนกลาง  ปี (พ.ศ. - ) และแผนปฏิบติัราชการประจาํปี งบประมาณ พ.ศ. 

 ณ หอ้งประชุม เพทาย โรงแรมแกรนด ์รอยลั พลาซ่า จงัหวดัฉะเชิงเทรา  

 สิงหาคม  เวลา .  น. นายชาลี  เจริญสุข  กรรมการกิตติมศกัดิ ร่วมการเดินรณรงค์ ประชาสัมพนัธ์

การ  ออกเสียงออกเสียงประชามติ ( Big Day )  ณ บริเวณหนา้ศาลาจตุัรมุข หนา้ศาลากลางกลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา  

  สิงหาคม  เวลา .  น.นายวฒันา  รัตนวงศ ์ประธาน ร่วมประชุมคณะกรรมการขบัเคลือนยทุธศาสตร์

ดอกไม ้  ลา้น บานสะพรังประจาํจงัหวดั ครังที /  ณ หอ้งประชุมวิชิตสงคราม ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา 



    สิงหาคม  เวลา . - .  น. นายจอมพงษ์ ชูทบัทิม เลขาธิการ ร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็น

เกียวกบั(ร่าง) ตวัชีวดัการเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ จงัหวดัฉะเชิงเทรา ณ  ห้องประชุมอาคาร สาํนักงานนิคม

อุตสาหกรรมเกตเวยซิ์ตี ชนั  อ.แปลงยาว จ.ฉะเชิงเทรา สรุปการพฒันาอุตสาหกรรมควบคู่สิงแวดล้อมและชุมชน 

จงัหวดัฉะเชิงเทราเป็นพนืทีนาํร่องโครงการโรงงานอตุสาหกรรมสีขาวอยู่ร่วมชุมชนโดยคณะกรรมการคดัเลอืกพนืที

นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิต ีอ.แปลงยาว เป็นพนืทีในการพฒันาให้โรงงานอยู่ร่วมกบัชุมชนโดยไม่มมีลพษิ 

     9 สิงหาคม 2559 เวลา 08.30 - 15.30 น. นายมนัส ตนังาม รองประธานหอการคา้ฯ ร่วมสัมมนาเพือ

เสริมสร้างธรรมาภิบาลให้กบัคณะกรรมการธรรมาภิบาลจงัหวดัและเครือข่าย ใน หัวข้อ ธรรมาภิบาล ตอบแทน

แผ่นดิน ณ ห้องมารีนบอลรูม ชนั 2 โรงแรมจอมเทียนปาลม์บีช รีสอร์ท อาํเภอบางละมุง จงัหวดัชลบุรี   เป็นการ

ประชุมเพอืการปฐมนิเทศคณะกรรมการธรรมาภิบาล(ก.ธ.จ)ภาคกลางชุดใหม่ โดยมุ่งเน้นไปในเรืองการสอดส่อง 

เสนอแนะและส่งเสริม ให้หน่วยงานและ เจ้าหน้าทีของรัฐ บริหารกิจการบ้านเมืองทีดีให้ยึดถือประโยชน์ของ

ประชาชนเป็นหลกั       ไม่ว่าจะเป็นงบประมาณของจงัหวดัหรือกลุ่มจงัหวดัตงัแต่ต้น-กลางและปลายนํา โดยทํางาน

แบบบูรณาการร่วมกบั    หน่วยงานหลกั ได้แก่ ปปช.ปปท.สตง.และดีเอสไอ 

 สิงหาคม  เวลา . - .  น. นายชาลี  เจริญสุข  กรรมการกิตติมศกัดิ  ร่วมเวทีระดมความคิดเห็น 

เพือจดัทาํความเห็น ประกอบโครงการผลิตลวดทองแดงส่วนขยาย ครังที  ของบริษทั ไทยเมทลัโพรเซลซิง จาํกดั ณ ห้อง

เทพราช โรงแรมซนัธารา เวลเนส รีสอร์ท แอนด์ โฮเทล อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา สรุป โครงการผลิตลวดทองแดงส่วน

ขยาย ครังที  ของบริษัท ไทยเมทัลโพรเซลซิง จาํกดั สถานทีตงั ตาํบลท่าข้าม อาํเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา  บน

เนือที .  ไร่ ผลติสายไฟฟ้าในการผลติชุดสายไฟในรถยนต์ สายเคเบิลและสายไฟบ้านวตัถุดบิ แผ่นทองแดงบริสุทธิ

% และเศษทองแดง กาํลงัการผลติเดิมตงัแต่ปี  มาแล้ว  ปี จาํนวน , .  แรงม้า ผลิตได้  ตัน/วัน ขอ

เพมิอกี , .  แรงม้า  กาํลงัการผลติ ตนั/วนั หมายเหตุ ทีดินเท่าเดิม เพมิความสูงของห้องหลอมจาก .  เมตร 

เป็น  เมตร และ หัวเผาจาก  หัว เป็น  หัวเผาโดย สํานักงานคณะกรรมการองค์การอิสระด้านสิงแวดล้อมและ

สุขภาพ (กอสส) ได้รับ เรือง จาก สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาตแิละสิงแวดล้อม  ม.ิย.  เสร็จ

ภายใน  ส.ค.  เพอืส่งให้กรมโรงงานิอุตสาหกรรมในฐานะหน่วยงานผู้อนุญาต 

  สิงหาคม  เวลา .  น. นายอาทร  ช่วยณรงค์ รองประธาน ร่วมประชุมคณะทาํงานขบัเคลือนมาตรการ

ส่งเสริมความเป็นอยูข่องประชาชน จงัหวดัฉะเชิงเทรา ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ  พรรษา สาํนักงานเกษตรจงัหวดั

ฉะเชิงเทรา  

  สิงหาคม  เวลา .  น. นายวฒันา  รัตนวงศ ์ประธาน และคณะกรรมการหอการคา้ฯ ร่วมพิธีวางพานพุ่ม 

งานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจา้ฯ พระบรมราชินีนาถ เนืองในโอกาส พระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษา  

พรรษา  สิงหาคม  ณ ศาลาจตุัรมุข หนา้ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา  

  สิงหาคม  เวลา .  – .  น. นายชาลี  เจริญสุข  กรรมการกิตติมศกัดิ  ร่วมอบรม โครงการ เพิมศกัยภาพ

การจัดทาํรายงานประมาณการเศรษฐกิจกลุ่มจงัหวดัและแผนพฒันากลุ่มจงัหวดัภาคกลางตอนกลาง  ปี ( -  ) 

ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ.  ณ ห้องศรีสยาม  อาคารนครินทร์ ชัน  มหาวิทยาลยัราชภัฎราชนครินทร์ อ.เมือง จ.



ฉะเชิงเทรา โดย อ.สุวทิย์ สรรพวทิยศิริ  ผู้ช่วยผู้อาํนวยการสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง   

(ผู้จดัสํานักงานคลงัเขต 2 นางวาสนา  บรรลุผล) 

สรุปเศรษฐกจิในบริบทของกลุ่มจงัหวดัภาคกลางตอนกลาง 

ปัจจยัขับเคลอืนทางเศรษฐกจิทีผ่านมา  

ประเทศไทย,ภาคอุตสาหกรรมนําฐานการผลติ, แรงงานภาคเกษตรทีมเีหลอืเฟือของประเทศ 

กลุ่มจงัหวดั,พนืทีเกษตรกรรม อุตสาหกรรมการผลติ แหล่งท่องเทียวธรรมชาต,ิใกล้เมอืงหลวง,นักท่องเทียวต่างชาต ิ

ข้อจาํกดัของการเดินทางวถิีเดิม/โอกาสของวิถีใหม่, การลดลงของ  FDI ภาคอุตสาหกรรมมีข้อจํากัด แรงงานขาด

แคลน,คนชันกลางเพมิขึน,เพอืนบ้านรวยขึน 

เป้าหมายของการสร้างเศรษฐกจิใหม่ 

เกษตรพรีเมยีมการค้าสมยัใหม่, ศูนย์กระจายสินค้า,การท่องเทียวเชิงวฒันธรรมและประสบการณ์  

Trend เศรษฐกจิโลก 

S-curve VS New Narmal  ปลายสุดของ S  เดิม 

1. Agriculture 

2. Food 

3. Electronics 

4. Automobile 

5. Tourism 

S-curve VS New Narmal  จดัเริมต้น S  ใหม่ จนถึงปลายสุด S ใหม่ 

1.  Robotics 

  สิงหาคม  เวลา .  น. นายชาลี  เจริญสุข  กรรมการกิตติมศกัดิ  ร่วมประชุม การพิจารณาโครงการ/

กิจกรรม เพือขอรับการสนับสนุนงบประมาณตามแผนพฒันาชนบทเชิงพืนที ประยุกต์ตามแนวพระราชดาํริ จังหวดั

ฉะเชิงเทรา ครังที /  ณ ห้องประชุมมรุพงษ์ศิริพฒัน์ ชนั  ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทราวนัที  สิงหาคม   

เวลา  .  บาท  ประชุมคณะกรรมการดาํเนินงานขยายผลตามแผนพฒันาชนบทเชิงพืนทีประยุกต์ ตามแนวพระราชดาํริ

จงัหวดัฉะเชิงเทรา  ครังที /   ณ หอ้งประชุมมรุพงษศิ์ริพฒัน์ ชนั  ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา   สรุปการประชุมด้าน

การส่งเสริมอาชีพ  ลดรายจ่ายเพมิรายได้ 

. อาํเภอบ้านโพธิ  จาํนวน    โครงการ  งบประมาณ  , ,   บาท 

. อาํเภอท่านตะเกยีบ  จาํนวน   โครงการ  งบประมาณ  , ,   บาท 

ด้านการพฒันาแหล่งนํา 

. อาํเภอสนามชัยเขต  จาํนวน    โครงการ   งบประมาณ  ,  บาท 

. อาํเภอท่าตะเกยีบ  จาํนวน    โครงการ งบประมาณ  , ,   บาท 



ทีประชุมมมีต ิ ให้อาํเภอบ้านโพธิ อาํเภอท่าตะเกียบ, อําเภอสนามชัยเขต  กลับไปเพิมหลักการและเหตุผลความคุ้มค่า และ 

ความยงัยนืหลงัทําโครงการเสร็จ   

ทีประชุม ไม่อยากให้เหมอืนโครงการแก้ปัญหาภัยแล้ง  หรือ ความยากจน  คือซือของไปแจกแล้วก็จบๆ ไป     เรืองการขุด

สระนําของอําเภอท่านตะเกียบ  ก็ต้องให้โปร่งใสเรืองการขนย้ายดิน  ไม่ใช่เป็นการขายดิน  หรือ เอาดินไปให้พวกพ้อง   

เพราะต้องมาเบิกค่าขนย้ายดิน  มนัเป็นผลประโยชน์ทับซ้อนหรือเปล่าเป็นต้น    

เรืองการปลูกผกัไฮโดรโฟนิกส์  การทํานําดืมสมุนไพร  และ เลยีงไก่ไข่  เลยีงเป็ดไข่  ของอําเภอบ้านโพธิ  ให้หาสถานทีเป็น

หลกั  ไม่ใช่เอาไก่ไปแจกตามบ้าน  ตวัอย่างทีดีคอืโครงการของตาํบลบางพระ  ของกํานันอาทร  ช่วยณรงค์   โดยได้รับความ

ยนิยอมให้ใช้ทีดินจากคุณจติรกร  เผด็จศึก  เป็นเวลา    ปี เป็นต้น 

 ทีประชุมให้กลบัมาเสนอใหม่อกีครัง พร้อมให้หน่วยงานทีรับงบประมาณมาชีแจงเอง วนัที  ส.ค.   โดยประมาณ 

  สิงหาคม  เวลา .  – .  น. นายชาลี  เจริญสุข  กรรมการกิตติมศกัดิ  ร่วมประชุมการจัดทํา

แผนพฒันากลุ่มจงัหวดัภาคกลางตอนกลาง  ปี (พ.ศ. - ) และแผนปฏิบติัราชการประจาํปี งบประมาณ พ.ศ. 

 ณ หอ้งประชุม เพทาย โรงแรมแกรนด ์รอยลั พลาซ่า จงัหวดัฉะเชิงเทรา  โดยนายอนุชา ภาระนันท์. ตําแหน่ง : 

ผู้อาํนวยการกลุ่มพฒันาระบบบริหาร และ ดร.บัญชร   ส่งสัมพนัธ์   วทิยากรจากกระทรวงการคลงั  

การประชุมเชิงปฏิบัตกิารครังที  เพอืทบทวนวสัิยทัศน์ Positioning และประเด็นยุทธศาสตร์แผนพฒันากลุ่มจงัหวดั 

 ปี (พ.ศ. - ) 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที  พฒันาระบบโลกจสิติกส์ความสัมพันธ์กับประเทศเพือนบ้านเพือเป็นศูนย์กลาง การค้าการลงทุน

ภาคตะวนัออกของอนิโดจนีและรองรับประชาคมเศรษฐกจิอาเซียน  เสนอแผนมาแล้ว  โครงการ .  ล้านบาท 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที  พฒันาคุณภาพแหล่งท่องเทียว สินค้า และบริการท่องเทียวให้ได้มาตรฐาน เพือสนับสนุน

การท่องเทียวเชิงนิเวศ สุขภาพ และวฒันธรรม   เสนอแผนมาแล้ว  โครงการ .  ล้านบาท 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที  พฒันาปัจจยัการผลติ ระบบการตลาด และโครงสร้างพนืฐานทางการเกษตรให้สอดคล้องกบั

สภาพพนืที ZONING เพอืให้สินค้าเกษตรได้มาตรฐานสากล เชือมโยงตลาดรองรับการค้าเสรี เสนอแผนมาแล้ว  

โครงการ .  ล้านบาท 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที   ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป พลังงานทดแทน และยกระดับมาตรฐาน

ฝีมอืแรงงาน สร้างบรรยากาศทีเออืต่อการลงทุนอุตสาหกรรมใหม่ New S-Curve  ยงัไม่มกีารเสนอโครงการมาเลย 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที  อนุรักษ์ ฟืนฟู พฒันา และปกป้อง ทรัพยากรธรรมชาต ิและสิงแวดล้อมอย่างมส่ีวนร่วม เพอื

ประโยชน์ต่อการพฒันาเศรษฐกจิและสังคมอย่างยงัยนื  เสนอแผนมาแล้ว  โครงการ .   ล้านบาท 

(รวมกลุ่มจงัหวดั ทัง  ประเด็นยุทธศาสตร์  .   ล้านบาท    ตดัแล้วจะได้จริง  ล้านบาทเตม็ที) 

  สิงหาคม  เวลา .   น. นายจิตกร เผด็จศึก กรรมการ ร่วมประชุมการขบัเคลือนการพฒันาตามปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียงในภาคการเกษตรและชนบท ครังที   ณ ห้องประชุมมรุพงษ์ศิริพฒัน์ ชัน  ศาลากลางจังหวัด

ฉะเชิงเทราสรุปการประชุมการขับเคลอืนการพฒันาตามปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีงในภาคเกษตรและชนบท วนันี

มีโครงการพิจารณาทังหมด 137 โครงการ เป็นเงินงบประมาณ 40,665,668 บาท ใน 4 อําเภอ 83 หมู่บ้าน แบ่งเป็น



แหล่งนํา               1 โครงการ ใช้งบ 69,5879 บาท และโครงการลดรายจ่าย 136   โครงการ ใช้งบ 39,969,789 บาท ที

ประชุมเห็นชอบ 

  สิงหาคม  เวลา .  น. นายชาลี  เจริญสุข  กรรมการกิตติมศกัดิ  นายจอมพงษ ์ชูทบัทิม เลขาธิการ ร่วม

โครงการแลกเปลียนเรียนรู้เครือข่ายความร่วมมือเพือการพฒันาองค์การพฒันาองค์กรและการปฏิบติัราชการ ประจาํปี

งบประมาณ พ.ศ.  (สภากาแฟ) ณ บริษทั โตโยตา้มอเตอร์ (ประเทศไทย) จาํกดั สาขาบา้นโพธิ เลขที  ม.   ต.ลาดขวาง 

อ.บา้นโพธิ  จ.ฉะเชิงเทรา โดยกระทรวงแรงงานเป็นเจ้าภาพ  พูดคุยปัญหาเรืองแรงงานต่างด้าว และ เจ้าหน้าทีรัฐจาก

กรุงเทพมหานคร มาเรียกเก็บเงิน ประมาณ  หน่วยงาน  ท่านผู้ ว่าราชการาจงัหวัดฉะเชิงเทรา ฝากให้หอการค้าจังหวัด  

เสนอเรืองไปยงัหอการค้าไทย เพอืเสนอคณะรัฐมนตรีทราบปัญหาอุปสรรค เจ้าภาพครังต่อไป  กระทรวงสาธารณสุข 

  สิงหาคม  เวลา .  – .  น. นายชาลี  เจริญสุข  กรรมการกิตติมศกัดิ   ร่วมประชุมคณะทํางานการ

จดัทาํแผนพฒันาจงัหวดั  ปี รอบใหม่ (พ.ศ. - ) ครังที  เพือกาํหนดประเด็น ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ และตวัชี

วดั ณ จงัหวดัฉะเชิงเทรา  ณ หอ้งประชุมมรุพงษศิ์ริพฒัน์ ชนั  ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา  

  สิงหาคม  เวลา .  น. นายณัฏ กิตติกลู กรรมการ  ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาเงือนไขใน

ใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจาํทาง ประจาํจงัหวดัฉะเชิงเทรา ครังที /  ณ ห้องประชุมนาม ตณัฑิกุล 

สาํนกังานขนส่งจงัหวดัฉะเชิงเทรา                                                                                                                                                                                                      

 กจิกรรมอนื  ๆ

22  กรกฎาคม 2559 เวลา .  น.นายชาลี  เจริญสุข  กรรมการกิตติมศกัดิ ร่วมเป็นเกียรติพิธีเปิดการจดักิจกรรม 

คอนเสิร์ตคลายเครียด เพือการกุศล ในหัวขอ้ สร้างความสุข สนุกคลายเตรียด ณ อาคารราชนครินทร์ มหาวิทยาลยั

ราชภฎัราชนครินทร์ อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา  

5 สิงหาคม  เวลา .  น. ร่วมบนัทึกเทปรายการถวายพระพร  สิงหามหาราชินี ของบริษทั สาคร

เคเบิล จาํกดั ณ หอ้งศรีสยาม ชนั  อาคารราชนครินทร์ มหาวิทยาลยัราชภฎัราชนครินทร์ อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 

9 สิงหาคม  เวลา .  น. ร่วมบนัทึกเทปรายการถวายพระพร  สิงหามหาราชินี ของบริษทั เอ็ม เอส 

เอส เคเบิล จาํกดั ณ หอ้งชลธี โรงแรมซนัธารา เวลเนส รีสอร์ท แอนด ์โฮเทล อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 

 มตทิีประชุม รับทราบ 

วาระที   เรืองรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหอการค้าจงัหวดัฉะเชิงเทรา ครังที  /   

 มตทิีประชุม รับรอง 

วาระที   เรืองสืบเนืองจากการประชุม 

 .  โครงการ  หอการค้า  สหกรณ์การเกษตร 

  นายจอมพงษ ์ ชูทบัทิม (เลขาธิการ) กล่าวว่า ความคืบหนา้ของการดาํเนินโครงการ โดย ทางคุณทรงยศ นักวิชาการ 

สาํนกังานเกษตรและสหกรณ์จงัหวดัฉะเชิงเทรา จะเขา้มาหารือร่วมกบัหอการคา้จงัหวดั ในการจดัทาํ MOU ความร่วมมือ

ช่วยเหลือกนัระหว่างหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา และสหกรณ์การเกษตรบางนาํเปรียวในสัปดาห์หนา้ 



 นายวฒันา  รัตนวงศ ์(ประธาน) กล่าวว่า สหกรณ์การเกษตรบางนาํเปรียวเป็นสหกรณ์ทีเขม้แขง้แลว้ ไดร้างวลัทุกปี 

มีตวัชีวดัสูง  ไดเ้คยเขา้ไปประสานงานเบืองตน้แลว้ ทางผูจ้ดัการสหกรณ์การเกษตรบางนาํเปรียว ไม่ค่อยให้ความร่วมมือกบั

โครงการนีสกัเท่าไหร่เพราะรายไดส่้วนใหญ่มาจากการขายของ มีขายทุกอยา่ง สหกรณ์อยูไ่ดอ้ยา่งมนัคมและเขม้แข็ง   

 นายอาทร  ช่วยณรงค ์(รองประธาน) กล่าวว่า ในเมือสหกรณ์การเกษตรบางนาํเปรียวเป็นสหกรณ์ทีเขม้แข็ง

อยู่แลว้ ทางหอการค้าไม่ลองมองหาสหกรณ์ทีตอ้งการความช่วยเหลือจากเรา แต่ทีนีทางหอการคา้ส่งชือสหกรณ์

การเกษตรบางนาํเปรียว ไปแลว้ จะเปลียนแปลงไดห้รือเปล่า ตอ้งลองถามทางหอการคา้ไทยด ู

มตทิีประชุม รับทราบ 

   3.2 การขับเคลอืนการดําเนินงานส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ 

  นายจอมพงษ ์ ชูทบัทิม (เลขาธิการ) กล่าวว่าการขบัเคลือนการดาํเนินงานส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ซึงเป้าประสงค ์

เพือแกปั้ญหาเรืองขา้วในระยะยาว เพิมขีดความสามารถสินคา้เกษตร มีการลดตน้ทุนการผลิต ส่งเสริมดา้นการตลาด เกิดการรวมกลุ่ม

เป็นชุมชนทีเขม้แข็ง และเสริมสร้างให้เกิดการเชือมโยงการตลาดระหว่างผูผ้ลิตแปลงใหญ่กับผูค้า้ เพือขบัเคลือนโครงการปรับ

โครงสร้างการผลิตขา้ว ปี  รวมถึงการดาํเนินงานการเกษตรแบบแปลงใหญ่ต้นแบบ และแปลงใหญ่ทั วไป หอการคา้จงัหวดั

ฉะเชิงเทรา ร่วมกบัสภาเกษตรจงัหวดัฉะเชิงเทรา จดัพิธีเปิดโครงการ ระบบส่งเสริมการเกษตร แบบนาแปลงใหญ่ และการทาํเกษตร

อินทรีย ์แบบผสมผสาน ในวนัจนัทร์ที  สิงหาคม  ณ แปลงนาสาธิตโครงการ ต.เมืองใหม่ อ.ราชสาส์น จ.ฉะเชิงเทรา โดยเป็นแปลง

นาของคุณจิตตกร เผด็จศึก กรรมการหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา  

 นายจิตกร เผด็จศึก (กรรมการ) กล่าวว่า  ทีผา่นมาทาํนา  ไร่ ไร่หนึงได ้  ถงั ขายไดเ้กวียนละ ,  บาท ทีเหลือเก็บไวเ้ป็น

ขา้วปลกู ลงทุน ค่านาํมนั ค่าแรง ค่าขา้วปลกู ไป ,  บาท การทาํนาของผม ไม่ใส่ปุ๋ย ไม่ฉีดยา อยากทาํให้เป็นแปลงนาตน้แบบ 

เกษตรอินทรีย ์ ปีนีให้ พรชยัติดต่อทางกรมการข้าวมาจากลพบุรี ซือขา้วปลูกพนัธ์พุทธลอ้ม ขา้ว  เกวียน ว่านได ้  ไร่  ถา้ได้

ขา้วเปลือกมารอบนี จะขายในราคาพนัธข์า้ว ราคาขา้วจะไดเ้พิมขึน  โดยแนะนาํใหเ้กษตรกรทาํนา แบบผสมผสาน เช่น ปลูกขา้ว ในนา 

รอบ  ๆคนันา ปลกูเป็นมะพร้าวอ่อนและรอบนาขา้วขุดเป็นร่องนาํ เพือเลียงปลา ปลกูผกับุง้ เพือในช่วงทีรอการเก็บเกียวผลผลิต จะไดมี้

รายได ้จากการขายมะพร้าว ขายปลา ขายกผกั พอถึงหนา้เก็บเกียวขา้ว จะไดมี้รายไดจ้ากการขายขา้ว เพือไปใชห้นี ธนาคาร ธกส.   

มตทิีประชุม รับทราบ 

 .  โครงการหอการค้าแฟร์ ครังที  

นายจอมพงษ ์ ชูทบัทิม (เลขาธิการ) กล่าวว่ากาํหนดจดังานโครงการหอการคา้แฟร์ ครังที  ในวนัองัคารที  

– วนัเสาร์ที  พฤศจิกายน  ณ ลานจอดรถปันทรายโลก ติดหา้งสรรพสินคา้บิกซีฉะเชิงเทรา สาขา   โดยในวนันี 

 กรกฏาคม  ไดน้ดัคุณปราโมทย ์เพียรกสิกิจ (คุณใหญ่) ทาํสญัญาเช่าพืนที โดยผม เป็นตวัแทนของหอการคา้

ไปทาํสญัญา โดยมีรายละเอียดพอสงัเขปดงันี. 

- โดยคิดค่าเช่าในอตัราวนัละ ,  บาท  รวม  วนั เป็นเงิน ,  บาท (หนึงแสนบาทถว้น)  



- นดัจ่ายเงินก่อนงาน  วนั ซึงตรงกบัวนัที  ตุลาคม   

-     มีหอ้งนาํดา้นหนา้ไวบ้ริการ  หอ้ง โดยอนุญาตใหใ้ชไ้ดเ้พียงแต่หอการคา้ดูแลดา้นความสะอาด 

- มีก๊อกนาํใชไ้วบ้ริการดา้นหนา้งาน โดยคิดจากมิเตอร์ทีขึนจริง  

- มีหมอ้แปลงไฟฟ้า สามารถต่อใชไ้ด ้มีการเดินสายเมนไวแ้ลว้รอบพืนที ค่าใชจ่้ายคิดจากมิเตอร์ทีขึนจริง  

- มีคูหาสินคา้โดยรอบ ซึงสามารถใชเ้ก็บสิงของของผูป้ระกอบการได ้ 

- มีพืนทีจอดรถ บริเวณดา้นหลงัทงัหมด และลานจอดรถในหา้งบิกซี 

- สามารถกางเตน้ทก่์อนงานไดก่้อนงาน ตงัแต่วนัที  ตุลาคม   และรือเก็บภายใน  พฤศจิกายน 

 

- ใหสิ้นคา้เขา้ไดก่้อนงาน  วนั และใหร้้านคา้เก็บร้านใหเ้สร็จภาย ใน .  น. ของวนัอาทิตย ์เพือตลาดนดัจะเขา้ใช้

พืนที 

นางบุญมี ศรีสุข (รองประธาน) กล่าวว่า  ตอนนีทาง สสส.มีงบประมาณอร่อยไดไ้ร้แอลกอฮอล ์อยากจะเรียนปรึกษาทาง 

ประธานและคณะกรรมการหอการคา้ฯ จะมีการจดังานเกษตรแฟร์อีกมยั ถา้มีการจดังานเรากข็อ งบ สสส.มาจดัในโครงการ อร่อยได้

ไร้แอลกอฮอล ์ ไดอี้ก  เพราะปีนีเราจดังานหอการคา้แฟร์ครังที   เราขอการสนบัสนุนจาก บริษทั บุญรอดเทรดดิง จาํกดั  

 นายวฒันา รัตนวงศ ์(ประธาน) กล่าวว่า ผมเห็นดว้ยว่า หอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา น่าจะจดังานแฟร์ปี   ครัง คือ

หอการคา้แฟร์ และงานหอการคา้เกษตรแฟร์ เพือช่วยเหลือผูป้ระกอบการ และช่วยเหลือเกษตรกร และเป็นการส่งเสริมเศรษฐกิจใน

จงัหวดัฉะเชิงเทรา หอการคา้กจ็ะไดมี้รายได ้ไวใ้ชจ่้ายในการบริหารของหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา    

มตทิีประชุม รับทราบ 

 .   กจิกรรมปันจกัรยาน  ปี  กโิล จงัหวดัฉะเชิงเทรา 

 นายจอมพงษ ์ชูทบัทิม ( เลขาธิการ) กล่าวว่า  กิจกรรมปันจกัรยาน  ปี  กิโล จงัหวดัฉะเชิงเทรา 

 กาํหนดจดักิจกรรมการแข่งขนัในวนัอาทิตยที์  ตุลาคม  โดยมีวตัถุประสงค ์

 . เพือเป็นกิจกรรมฉลองครบรอบ  ปี จงัหวดัฉะเชิงเทรา 

 . เพือส่งเสริมการท่องเทียวของจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

 . เพือส่งเสริมการออกกาํลงักายเพือสุขภาพทีดี 

 . เพือรณรงคใ์หเ้กิดความรัก ความสามคัคี 

 . เพือเป็นกิจกรรมในวนัครอบครัว 

 .เพือหารายไดไ้วใ้ชจ่้ายในการบริหารงานของหอการคา้ 

 นายมนสั ตนังาม (รองประธาน) กล่าวว่าเรืองเสน้ทางการแข่งขนั ออกตวัจากค่ายศรีโสธร ผา่นหนา้วดัหลวง

พ่อโสธร เลียวซา้ยแยกไก่ยา่งศรีสุนนัท์  ซา้ยบายพาสผ่านแยกห้างคอมแพล็กซ์  มุ่งหน้าอาํเภอบางคลา้กลบัรถหน้า 



สถานีตาํรวจภูธรอาํเภอพนมเลียวซา้ยแยกหนองปลาตะเพียนเขา้ ถนน 331ไปอาํเภอแปลงยาว เลียวขวาไปสีแยกทุ่ง

สะเดา ผ่านตาํบลบางบ่อ เลียวซ้ายสีแยกบางคลา้มุ่งหน้าเดินทางกลบัฉะเชิงเทรา เลียวขวาสีแยกห้างคอมแพล็กซ ์      

ขึนสะพานเลียวซา้ยผ่านหน้าโรงพยาบาลพุทธโสธร ไปค่ายศรีโสธร  ระยะ  กิโล ผูเ้ขา้ร่วมการแข่งขนั รุ่นการ

แข่งขนั คงตอ้งมาดูอีกทีว่าจะมีรุ่นอะไรบา้ง สิงทางดาํเนินการไปแลว้ มีเรืองเสน้ทาง เรืองเสือ เหรียญทีระลึก  

 นายชัยรัตน์  โสธรนพบุตร  (รองประธาน) กล่าวว่า เสนอให้ทางคณะทาํงานช่วยดูเรือง พนัธกิจของ

หอการคา้ ว่ามีหนา้ทีทาํอะไร หอการคา้มีหนา้ทีส่งเสริมเศรษฐกิจ อยากใหกิ้จกรรมทุกกิจกรรมทีจดัขึน เชือมโยงกบั

เศรษฐกิจของจงัหวดัฉะเชิงเทราดว้ย อยากให้การแข่งขนัจกัรยาน เป็นการแข่งขนัเชิงท่องเทียว เช่นผ่านตลาดบา้น

ใหม่ ตลาดร้อยปีคลองสวน  ตลาดนครเนืองเขต  เพือส่งเสริมเรืองการท่องเทียวของจงัหวดั จะไดมี้การกระจายรายได ้  

 นายอาทร  ช่วยณรงค ์(รองประธาน) กล่าวว่า กิจกรรมการแข่งขนัจกัรยานทีจดัขึนครังนี วตัถุประสงคคื์อจดั

เพืออะไร จดัประเภทท่องเทียว หรือประเภทปันความเร็ว แต่จากประสบการณ์ทีเคยปันมาหลายสนามทวัประทศ ถา้

หารายได ้ตอ้งจดัประเภทการแข่งขนั ความเร็ว จะมีนกัปันใหค้วามสนใจมากว่า การปันประเภทท่องเทียว   กลุ่มนัก

ปันจะต่างกนั  อยูที่วตัถุประสงคข์องการจดังาน ส่วนของหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา มี  วตัถุประสงค์ คือ จดัเพือ

หารายได ้และเพือฉลอง  ปี เมือง ฉะเชิงเทรา 

 นายมนสั  ตนังาม (รองประธาน) กล่าวว่า การจดักิจกรรมแข่งขนัจกัรยานครังนี จดัเพือการแข่งกนัความเร็ว  เพือหา

รายไดเ้ขา้หอการคา้ เพือส่งเสริมการท่องเทียวในจงัหวดัฉะเชิงเทรา เพือกระตุน้เศรษฐกิจของในจงัหวดั เพราะการทีคนมา

ปันจกัรยาน นกัปันบางคนมาคา้งคืนตงัแต่วนัเสาร์ พาครอบครัวมาเทียวดว้ย บางคนปันเสร็จแค่ครึงวนั ก็ไปเทียวกนัต่อ  

 นายจิตกร เผด็จศึก (กรรมการ) กล่าวว่าอยากเสนอให้จดั  แบบเลย ทงัประเภทท่องเทียว และประเภทแข่งขัน

ความเร็ว  ประเภทท่องเทียว ไม่ไดใ้นส่วนของรายได้ จะได้ภาพลกัษณ์ ได้ประชาสัมพนัธ์ สถานทีท่องเทียวต่างๆของ

จงัหวดัฉะเชิงเทรา  ให้สาํนักงานท่องเทียวจงัหวดัฉะเชิงเทรา มาออกบูธประชาสัมพนัธ์ เรืองการท่องเทียว  ส่วนประเภท

แข่งขนัความเร็ว ก็มีรายไดห้ลงัหกัค่าใชจ่้ายไวใ้ชใ้นการบริหารงานของหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา การจดังานครังนี จะได้

มีผลประโยชน์ทุกๆฝ่าย  และทาํใหมี้การกระตุน้เศรษฐกิจ ทาํใหแ้ม่คา้ และโรงแรมมีรายได ้เงินหมุนเวียนในจงัหวดั 

 นายสมนึก  ทกัษิณา (ประธานกิตติมศกัดิ)  กล่าวว่าอยากถามว่าในการทีจะมีนกัปันมาเป็นจาํนวน ,  คนั 

จะไดม้าจากไหน มีวิธีการประชาสมัพนัธอ์ยา่งไรบา้ง และอยากฝากเรืองความปลอดภยัของนักปันเป็นสิงสาํคญัใน

การวางเสน้ทางการแข่งขนั และการแกปั้ญหาเรืองการจราจรติดขดั ในเสน้ทางต่างๆ  

 นายมนัส  ตนังาม (รองประธาน) กล่าวว่า เรืองการประชาสัมพนัธ์ จะมี เว็ปไซต์ ITV .COM  จะมีการลง

โปรแกรมการแข่งขนัปันจกัรยาน ไวทุ้กเดือน ว่าเดือนนีมีโปรแกรมทีไหนบา้ง ตอนนีมีโปรแกรมไปถึงสินปีแลว้ จะ

เป็นหน่วยงานหลกัในการรับสมคัร ภายใน  เดือน จะมียอดสมคัรประมาณ ,  คนั  จากประสบการณ์การ

แข่งขนัมี  ประเภท ประเภทท่องเทียว จะใชเ้วลาในการเดินทางไปกลบั -  ชวัโมง   ประเภทแข่งขนัความเร็ว  



กิโล ไปกลบั  ชวัโมง จากประสบการณ์ทีไปปันในสถานทีการแข่งขนัต่างๆ ไดเ้ก็บรายละเอียดของการจดังาน ข้อดี

ขอ้เสีย ขอ้บกพร่องต่างๆ มาเป็นประสบการณ์ในการจดังานครังนี ทางคณะทาํงานจะตงัใจทาํใหดี้ทีสุด มีขอ้บกพร่อง

นอ้ยทีสุด ถา้กรรมการท่านใดมีขอ้เสนอแนะหรือแนะนาํในการจดัการงาน ก็ยนิดี 

มตทิีประชุม รับทราบ 

วาระที  เรืองเพอืพจิารณา   

 ไม่มีเรืองพิจารณา 

.  เรือง บริษัท ประชารัฐรักสามคัคจีงัหวดั 

นายวฒันา  รัตนวงศ ์(ประธาน) กล่าวว่าโครงการบริษทั ประชารัฐรักสามคัคีจงัหวดั เป็นโครงการของหอการคา้ไทย ทีนาํเสนอ

ท่านนากยกรัฐมนตรี ใหทุ้กจงัหวดัจดัตงั บริษทั ประชารัฐรักสามคัคีจงัหวดั ใหแ้ลว้เสร็จภายเดือนธนัวาคม  ขณะนีทางจงัหวดั

ฉะเชิงเทรา ไดมี้การเรียกประชุมภาครัฐและภาคเอกชน และมีการระดมทุนจดัตงับริษทัฯ  เป็นจาํนวน เงิน , ,  บาท  ทางหอการคา้ฯ 

ไดรั้บมอบหมายมาจากจงัหวดั ใหห้าเงินมาลงหุน้ ,   บาท หุน้ละ ,  บาท ทงัหมด  หุน้ และใหใ้ชส้ถานทีสาํนกังานหอการคา้

จงัหวดัฉะเชิงเทรา เป็นทีทาํการ ขอความร่วมมือใหค้ณะกรรมการหอการคา้ช่วยกนัลงหุน้ใหค้รบตามจาํนวนทีจงัหวดัขอมา การลงหุน้

ครังนี อาจจะไม่ไดผ้ลกาํไร หรือปันผลกบัมา นอกจากจะปิดบริษทั แลว้ไดเ้งินทีลงหุน้คืนกลบัมา ใครจะประสงคล์งหุน้บริษทั ประชา

รัฐรักสามคัคีจงัหวดั ติดต่อทางสาํนกังานได ้ 

 นายบุญทอง  เตียรประเสริฐ (ประธานทีปรึกษา) กล่าวว่า การจดทะเบียนจดัตงับริษทั สามารถจด  % ก่อน

ก็ได ้ ไม่ตอ้งจด 100 %  เช่น ลงหุน้ ,  บาท จ่ายแค่ ,  บาทก่อน เพือรวบรวมเงินไปให้ทางจงัหวดัจดบริษทั 

ก่อน 

ถา้จดทะเบียน , ,  บาท % ก็ใชเ้งินในการจดทะเบียน , ,  บาท บริษทั ไทยเปพเรส จาํกดั ให้เงิน มา 

, , , บาท แลว้จะใชเ้งินเพิม ก็มาระดมหุน้ภายหลงั   

 นายอาทร  ช่วยณรงค ์( รองประธาน) กล่าวว่าการทีจะนาํเงินมาลงหุ้น บริษทั ประชารัฐรักสามคัคีจงัหวดั 

จะตอ้งใหผู้ล้งหุ้นรับทราบรายละเอียดทีชดัเจน ในการบริหารงาน ตอ้งมีการวางแผนงานให้เห็น มีผูจ้ดัการบริษทั 

เพือเป็นผูด้าํเนินงานในบริษทั การบริหารงานตอ้งมีผลกาํไร เพือไวใ้ชจ่้ายในบริษทั เช่น ค่าเช่าสาํนกังาน ค่าเงินเดือน 

ค่านาํค่าไฟ  ตอ้งบริหารจดัการผลกาํไรทีไดม้าว่าใชจ่้ายอะไรบา้ง มีรายรับรายจ่ายใหช้ดัเจน และแจง้รายละเอียดให้ผู ้

ลงหุน้ทราบในแต่ละปี  แต่ผูล้งหุน้ไม่ไดเ้งินปันผลตอบแทน  

มตทิีประชุม รับทราบ 

 



วาระที   เรืองข้อเสนอแนะประเด็นปัญหาต่าง  ๆเข้าสู่การประชุม กรอ.จ.ฉช/หอการค้ากลุ่มเบญจบูรพาสุวรรณภูม ิ 

 นายจอมพงษ์ ชูทบัทิม  (เลขาธิการ) กล่าวว่า ได้มีการประชุมคณะกรรมการหอการคา้กลุ่มเบญจบูรพา

สุวรรณภูมิ ครังที /  ในวนัองัคารที    มิถุนายน  ณ ห้องประชุม โรงแรมแกรนด์ไดมอน จงัหวดับนัเตีย

เมียนเจย ประเทศกมัพชูา ได้นําเสนอเรือง โครงการช่วยเหลือเกษตรกรปีการผลิต -  และการระบายขา้วคลงัจาํนาํขา้ว 

มตทิีประชุม รับทราบ                                                                                                                                                                                                                                              

วาระที   เรืองประชาคมเศรษฐกจิอาเซียน (AEC)  

นายจอมพงษ ์ชูทบัทิม( เลขาธิการ) กล่าวว่า ในวนัที  กรกฎาคม  เวลา .  น.ทางจงัหวดัฉะเชิงเทรา  ได้

เชิญหอการค้าจงัหวดัฉะเชิงเทรา ร่วมต้อนรับและประชุมเจรจาความร่วมมือ  ฝ่ายระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนของ

จงัหวดัฉะเชิงเทรากบัภาครัฐและเอกชนเมืองปากเซ แขวงจาํปาสัก สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ณ โรงแรมซนั

ธารา เวลเนส รีสอร์ทอแอนสปา อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา  ไดค้วามคืบหนา้อยา่งไรจะมาแจง้ใหที้ประชุมทราบอีกครัง  

มตทิีประชุม รับทราบ                                                                                                                                                                                                                                                                    

วาระที   เรืองยุทธศาสตร์จงัหวดัฉะเชิงเทรา/หอการค้าจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

 นายมนัส ตนังาม รองประธาน  กล่าวว่า เรืองการจดัแผนยุทธศาสตร์จงัหวดัฉะเชิงเทรา ถือว่าเป็นเรืองสาํคญั ทาง

หอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา ตอ้งเขา้ไปมีส่วนร่วมเสนอความคิดเห็นในการจดัทาํแผนยุทธศาสตร์จงัหวดัฉะเชิงเทรา  ปี (พ.ศ.

- ) และจะต้องสอดคล้องกับแผนพฒันากลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนกลาง  เพือจะได้สอดคลอ้งกับนโยบาย และ

หลกัเกณฑแ์ละวิธีการจดัทาํแผน ก.น.จ.อยา่งเป็นรูปธรรมและมีคุณภาพ  เพราะภาครัฐและภาคเอกชน มุมมองการพฒันาจงัหวดั

จะไม่เหมือนกนั เราเป็นภาคเอกชนตอ้งมีส่วนร่วมและผลกัดนัใหเ้กิดผลสาํเร็จ 

 นายชยัรัตน์  โสธรนพบุตร (รองประธาน) กล่าวว่า เรืองยุทธศาสตร์จงัหวดัฉะเชิงเทราถือว่าเป็นเรืองใหญ่ และเรือง

สาํคญั เวลามีการเชิญประชุม คนของทางหอการคา้น่าจะเขา้ไปร่วมประชุม มากกว่า  คน คนทีพอจะรู้เรืองยุทธศาสตร์จงัหวดั 

ตอ้งเข้าไปช่วยกันนําเสนอ ให้ไปในทิศทางเดียวกนั คงตอ้งมีการเรียกคณะกรรมการหอการค้าฯ ประชุมกลุ่มย่อยกนัก่อน  

เพือทีจะปรึกษาหารกนัในองคก์รของหอการคา้ฯ ว่าจะใหย้ทุธศาสตร์เป็นไปในทิศทางใด 

มตทิีประชุม รับทราบ                                                                                                                                                          

วาระ    เรืองนําเสนอนักธุรกจิรุ่นใหม่ (YEC) 

 นายจอมพงษ์ ชูทับทิม (เลขาธิการ) กล่าวว่า ขอแจง้ข่าวประชาสัมพนัธ์นักธุรกิจรุ่นใหม่ (YEC) จังหวดั

ฉะเชิงเทรา คอนเสิร์ต พงพฒัษ ์ วชิรบรรจง ที โรงเบียร์แปดริว ในวนัที  ตุลาคม  เพือหารายไดไ้วใ้ชจ่้ายใน

การบริหารงานของนกัธุรกิจรุ่นใหม่ (YEC) ขณะนีอยูใ่นขนัตอนการดาํเนินงาน และ ในวนัที -  สิงหาคม  

ทางนักธุรกิจรุ่นใหม่ (YEC) จังหวดัฉะเชิงเทรา จะไปร่วมกิจกรรมกีฬาสี นักธุรกิจรุ่นใหม่ (YEC) กลุ่มภาคกลาง



ตอนกลาง  จงัหวดั ( ฉะเชิงเทรา สระแกว้ นครนายก ปราจีนบุรี สมุทรปราการ ชลบุรี ระยอง จนัทบุรี ตราด ) โดย 

(YEC)นกัธุรกิจรุ่นใหม่ จงัหวดัระยอง เป็นเจา้ภาพจดังาน 

 นายมนัส ตนังาม (รองประธาน)  กล่าวว่า  ท่านประธานหอการคา้ มอบหมายให้ผมเป็นผูแ้ทนหอการค้า

จงัหวดัฉะเชิงเทรา  ร่วมเดินทางในโครงการขบัเคลือนยทุธศาสตร์  รู้ รุก รับของจงัหวดัฉะเชิงเทรา เพือเตรียมความ

พร้อมสู่ประชาคมอาเซียน ณ นครเกินเท่อ สาธารณรัฐสงัคมเวียดนาม โดยการนาํของนายเดชา ใจยะ รองผูว้่าราชการ

จงัหวดัฉะเชิงเทรา และร่วมนาํเสนอขอ้คิดเห็นให้กบัสภาประชาชนฯ พร้อมลงนามบนัทึกความร่วมมือ MOU ดา้น

ส่งเสริมการคา้การลงทุนระหว่างหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา ประเทศไทยกบัสมาคมนักธุรกิจ นครเกินเทอระหว่าง

วนัที 28 มิถุนายน-1 กรกฎาคม 2559  ขอรายงานผลให้ทีประชุมรับทราบ ในการไปศึกษาดูงาน ณ นครเกินเท่อ 

สาธารณรัฐสงัคมเวียดนาม ไดไ้ปเป็นผูแ้ทนของหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา ลงนามบนัทึกความร่วมมือ MOU ดา้น

ส่งเสริมการคา้การลงทุนระหว่างหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา กบัสมาคมนักธุรกิจ นครเกินเทอ  และผูป้ระกอบการ

ของจงัหวดัฉะเชิงเทรา ไดไ้ปลงนามบนัทึกความร่วมมือ MOU มี  ราย  ดอกไมป้ระดิษฐ์  .มะพร้าวนาํหอม .

นาํมนัไพล .นาํหอม และมีผูป้ระกอบการไปออกบูธในจงัหวดัฉะเชิงเทรา ไปร่วมออกบูธในครังนีประมาณ  ราย 

มตทิีประชุม รับทราบ                                                                                                                                                                                                                                                   

วาระ    เรืองสรุปรายรับ-รายจ่าย เดือนมกราคม – มถุินายน  

 นายบุญทอง  เตียรประเสริฐ (ประธานทีปรึกษา) กล่าวว่า ถา้มองบญัชีรายรับ-รายจ่ายของหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา  

เดือน ตงัแต่ มกราคม-มิถุนายน  มีการยมืเงินสาํรองท่านประธานหอการคา้ฯ มา ,  บาท  ในการบริหารงานเป็นค่าใชจ่้าย

ในหอการคา้ สรุปแลว้รายรับไม่พอกบัค่าใชจ่้าย ติดลบ อยากเสนอให ้นาํรายการสินทรัพยที์มีอยู ่ของหอการคา้ คืออาคารพาณิชย ์

 หอ้ง พร้อมทีดิน มีมลูค่าประมาณ , ,  บาท  หอ้งละ , ,  บาท หอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา มีสินทรัพย ์อยู่แลว้คือ

โฉนดทีดินพร้อมอาคารพาณิชย ์น่าจะไปลงในบญัชีหอการคา้เป็นส่วนของทรัพยสิ์นถาวร มลูค่าประมาณ , ,  บาท   

 มตทิีประชุม รับรอง 

วาระ     เรืองอนื ๆ (ถ้าม)ี  

 นางบุญมี  ศรีสุข (รองประธาน) กล่าวว่าจากการอ่านรายงานการประชุม  ผลงานของหอการคา้ เยอะมากในแต่  เดือน 

มีกิจกรรมมากมายทีร่วมกับหอการคา้ไทย หอการค้าอืนๆ ร่วมกับภาครัฐ ร่วมกบัองค์กรอืนๆ  อยากเสนอว่าต่อไปรายงาน

กิจกรรมหอการค้าจงัหวดัฉะเชิงเทรา ในแต่ละการประชุม ขอให้กรรมการทีไปประชุม ช่วยสรุปการประชุมนันๆ มาให้ทาง

สาํนกังานดว้ย เพือทางสาํนกังานจะไดพิ้มพข์อ้สรุปไปในการประชุมแต่ละครัง สมาชิกทุกคนจะไดรั้บทราบดว้ย   รายงานการ

ประชุม ทีผา่นมาคณะกรรมการไปประชุมมา ประชุมอีกเดือนหนึงถึงค่อยมารายงานผลในทีประชุม หรือถา้คณะกรรมการคน

นันไม่ได้มาก็ไม่มีการรายงาน  คณะกรรมการและสมาชิกเลยไม่ทราบ ว่าการไปประชุมแต่ละครังทีรวมกับจังหวดั ผลการ

ประชุมเป็นอยา่งไรบา้ง เอาเฉพาะเรืองทีเกียวกบัหอการคา้ ทีตอ้งรับทราบก็ได ้ไม่ตอ้งทุกเรือง เพราะบางประชุมไม่เกียวขอ้งกบั



องคก์รเรา   และอีกเรืองอยากฝากท่านเลขาธิการ ว่าเรืองระเบียบวาระการประชุมแต่ละวาระทีเคยเขา้เรืองพิจารณาไว ้ควรทีจะ

บรรจุวาระไว ้เป็นเรืองสืบเนืองในครังต่อไป และรายงานวาระแต่ละวาระว่าผลเป็นอย่างไร ดาํเนินการเรืองอะไรไปถึงไหนแลว้

บา้ง เช่น การประชุมครังทีแลว้ มีเรือง การจดักิจกรรมกอลฟ์  ถนนคนเดิน ตลาดนัดชุมชน กิจกรรมยอ้นยุค ช่วงลอยกระทง วดั

หลวงพ่อโสธร 

 นายจอมพงษ ์ ชูทบัทิม ( เลขาธิการ) กล่าวว่า วาระการประชุมของหอการคา้ในแต่ละเดือน เยอะมาก ในการประชุมแต่

ละครัง ก็ใชเ้วลา มาก เกินทีกาํหนดไว ้จาก . - .  น. บางทีเกินเวลา เป็น -  นาที กรรมการบางท่านก็เสนอว่าให้ลดวาระ

การประชุมทียงัไม่มีความคืบหน้า ลงบา้ง ถา้มีอะไรคืบหน้าค่อยมาเสนอให้ทีประชุมรับทราบ เมือการประชุมครังทีแลว้ ได้

รายงานเป็นเรืองสืบเนืองไปแลว้ ทุกวาระ  การจดักิจกรรมกอลฟ์ วางแผนไวจ้ดัเดือน มกราคม  ตอนนีรอคุณจิตกร นัดท่าน

พินิจ จารุสมบติั ปรึกษาเรืองการจดักอลฟ์ เรืองถนนคนเดิน ทางสาํนักงานไดท้าํหนังสือขอใชส้ถานทีเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา

ในเส้นทางทีจะใช้จดัถนนคนเดิน  ยงัไม่มีการตอบรับกลบัมา คงตอ้งนัดคณะกรรมการหอการคา้ฯ เขา้ไปปรึกษากบันากยก

เทศมนตรีเมืองฉะเชิงเทราอีกครัง ตลาดนดัชุมชน ไดเ้ขา้ไปดูสถานทีจดัตลาดแลว้ รอคุณจิตร ปรับพืนทีให้เหมาะกบัการจดัทาํ

ตลาดต่อไป  เรือง กิจกรรมยอ้นยุค ช่วงลอยกระทง วดัหลวงพ่อโสธร ไดไ้ปประสานงานทางเลขา เจา้อาวาสวดัโสธรเบืองต้น

แลว้  ทางเลขาเจา้อาวาสแจง้ว่า ยนิดีใหเ้ขา้ไปจดังาน แต่ทางวดัไม่มีงบประมาณ ในการจดังานให้ ทางหอการคา้ตอ้งรับผิดชอบ

ค่าใชจ่้ายในการจดังานเอง  

นายมนสั ตนังาม (รองประธาน) กล่าวว่า อยากจะฝากเรืองแนวทางการใช ้LINE กลุ่มหอการคา้จงัหวดั 

ฉะเชิงเทรา เพือใหเ้กิดประโยชน์กบัคณะกรรมการและสมาชิกหอการคา้ฯ  ขอความร่วมมือให้ส่งขอ้มูลทีเป็นประโยชน์ กบัสมาชิก

หอการคา้เท่านนั เรืองส่วนตวัไม่ควรทีจะมาลง ในกลุ่ม  และถา้จะรายงานกิจกรรมของหอการคา้ทีคณะกรรมการแต่ละท่านไปประชุม

มา ในแต่ละวนั ก็ขอให้ลงรูป ไม่ตอ้งเยอะมาก  และสรุปรายงานการประชุมแบบย่อ  ๆเขา้ใจ ทีไดไ้ปประชุมมาให้คณะกรรมการ

รับทราบดว้ย  LINE กลุ่มหอการคา้จงัหวดั น่าจะมีแค่กรรมการและสมาชิกหอการคา้เท่านนั ขอความกรุณา อยา่ชวนบุคคลอืนทีไม่ใช่

สมาชิกมาร่วมกลุ่ม  ทีจริงแลว้การลง LINE กลุ่มน่าจะมีหลกัเกณฑ์ และระเบียบในการลง LINE   ฝากเลขาธิการหอการคา้ให้ช่วย

พิจารณาดว้ย 

 นายจอมพงษ์  ชูทบัทิม ( เลขาธิการ) กล่าวว่า มีเรืองแจง้ให้ทีประชุมทราบ .มีการซ่อมแซมหลงัคาในส่วนของห้องครัว

หอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา มีมะพร้าวหล่นมาใส่หลงัคา พงัเสียหาย มีนาํรัว ไดเ้รียกช่างมาซ่อมแซมแลว้  .หอ้งเช่าชนัล่าง บริษทั เอม็ 

อาร์บี คอนสตคัชนั จาํกดั  ไดย้กเลิกสญัญาเช่า ไปแลว้ แต่มีติวเตอร์จุฬา รับสอนพิเศษ เสาร์อาทิตย ์มาทาํสญัญาเช่าแทนแลว้ ไดค่้าเช่า

เดือนละ ,  บาท  .ในวนัที  สิงหาคม  จะมีการรับพระราชทานปริญญาบตัร ผูที้สาํเร็จการศึกษาในส่วนของคณะกรรมการ

หอการคา้ มี คุณวฒันา  รัตวงศ ์คุณกิตติ  ตรงไตรรัตน์ คุณอรรถพล  สิทธิโชคดี คุณสมนึก  พิริยะสุขสมบูรณ์ คุณรัฐพล  กาญจนมณี 

คุณกาํพล เลิศเกียรติดาํรงค ์และคุณวิทยา  นอ้ยใจบุญ เสียชีวิตแลว้  ขอแสดงความยนิดีกบัทุกท่านดว้ย  .ขอแสดงความยินดีกบั ผูไ้ด้



คดัสรรสุดยอด  ตาํบล  ผลิตภณัฑ ์ OTOP   สุดยอด ระดบัประเทศ ปี   ผลไมแ้ปรูป  วรพร ดอกไมป้ระดิษฐแ์สงจนัทร์ หมีกรอบยา่

พล ู

 มตทิีประชุม รับทราบ 
 

ปิดประชุมเวลา .  น. 

 

(นายจอมพงษ ์ ชูทบัทิม) 

เลขาธิการหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา /ตรวจรายงานการประชุม 
 

นายพรชยั ธรรมจรูญ ผูจ้ดัการหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา / บนัทึกรายงานการประชุม 

นางนาํฝน ชะเอมทอง เจา้หนา้ทีหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา / พิมพร์ายงานการประชุม 
 


