
รายงานการประชุมคณะกรรมการหอการค้าจงัหวดัฉะเชิงเทรา  ครังที /  

วนัพฤหัสบดีที  สิงหาคม  

ณ ห้องประชุม ศูนย์เรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีง และศิลปาชีพภาคกลาง อ.เมอืง จ.ฉะเชิงเทรา 
 

ผู้เข้าประชุม 

 1.นายเดชา ใจยะ  รองผูว้่าราชการจงัหวดัฉะเชิงเทรา   ทีปรึกษากิตติมศกัดิ 

 2.พล.ต.ณรงค ์ พฤษารุ่งเรือง ผูบ้ญัชาชาการกองพลทหารราบที   ทีปรึกษากิตติมศกัดิ 

 .นายประดิษฐ ์ สุรชยั  สวสัดิการและและคุม้ครองแรงงานจงัหวดัฉะเชิงเทรา ทีปรึกษากิตติมศกัดิ 

 4.นายธานินทร์ นิลกาํแหง ประกนัสงัคมจงัหวดัฉะเชิงเทรา   ทีปรึกษากิตติมศกัดิ 

 .นายธรรมรงศ ์ เกรียงไกรศกัดา (แทน) นายแพทยส์าธารณสุขจงัหวดัฉะเชิงเทรา ทีปรึกษากิตติมศกัดิ 

 .นายบรรเทา ดวงนภา (แทน) พฒันาการจงัหวดัฉะเชิงเทรา  ทีปรึกษากิตติมศกัดิ 

 .นางวาสนา ธนะโชติ (แทน) ผูอ้าํนวยการโรงพยาบาลพุทธโสธร  ทีปรึกษากิตติมศกัดิ 

 .นางสุนนัทา โคกลาํแพน (แทน) คลงัจงัหวดัฉะเชิงเทรา   ทีปรึกษากิตติมศกัดิ 

 .นายรังสรรค ์ เหลาเจริญ (แทน)  ผูอ้าํนวยการสาํ  นกังาน คปค.จงัหวดัฉะเชิงเทรา ทีปรึกษากิตติมศกัดิ 

 .นายวิมล อจัจิมากุล           (แทน)  ประธานสภาอุตสาหกรรมจงัหวดัฉะเชิงเทรา ทีปรึกษากิตติมศกัดิ

 .นายวฒันา  รัตนวงศ ์       ประธาน 

 .นายสมนึก   ทกัษิณา        ประธานกิตติมศกัดิ 

13.นายชาลี เจริญสุข        กรรมการกิตติมศกัดิ 

 14.นายอุทยั ศรีสาลีกุลรัตน ์       กรรมการกิตติมศกัดิ 

 .ดร.บุญทอง เตียรประเสริฐ       ประธานทีปรึกษา 

 .นายสุทธิพงศ ์ ชยักิตติยภรณ์       ทีปรึกษา 

 .นายมนสั ตนังาม        รองประธาน 

 .นางวรนิติ กตญาณ        รองประธาน 

 .นางบุญมี ศรีสุข        รองประธาน 

 19.นายประโยชน์โสรัจจกิจ       รองประธาน 

 .นายอาทร ช่วยณรงค ์       รองประธาน 

 .นายไชยา สิทธิเจริญพร       รองประธาน 

 .นางอาภรณ์ วชัชระ        รองประธาน 

 23.นายวสนัต ์ ศิรินภารัตน์       รองประธาน 

 4.นายจอมพงษ ์ชูทบัทิม        เลขาธิการ 

 25.นายเปรมสิทธิ ศิริสิทธิวฒันา       เหรัญญิก 

 .นายอลงกต พิทยานุคุณ       นายทะเบียน 



2 .นายจิตรกร เผด็จศึก        กรรมการ 

 28.นายณรงคศ์กัดิ แกว้เมืองเพชร       กรรมการ 

 .นายรัฐพล กาญจนมณี       กรรมการ 

 .นายคงศกัดิ  นวมเฟือง (แทน) นายณัฏฐชยั  อกัษรดิฐ ์   กรรมการกิตติมศกัดิ 

ผู้เข้าร่วมประชุม 

 .พ.อ.พณิชย ์ ศิริพละ  ผูจ้ดัการศนูยก์ารเรียนภาคกลางตอนกลาง 

 .ร.อ.ธนัวา สุขศรีทอง กองพลทหารรราบทีท      

 

นายจอมพงษ ์ชูทบัทิม (เลขาธิการ) กล่าวเปิดประชุมคณะกรรมการหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา  เวลา .  

น. 
 

วาระที  เรืองแจ้งให้ทีประชุมทราบ 

- กจิกรรมร่วมกบัหอการค้าอนืๆ 

หอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา ร่วมเป็นเจา้ภาพสวดอภิธรรมศพ คุณแม่ไสว ตนังาม มารดา นายมนัส  

ตนั 

งาม รองประธาน ในวนัที  สิงหาคม  เวลา .  น. ณ ศาลาใหญ่ วดัแหลมใต ้อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 
 

- กจิกรรมร่วมกบัภาครัฐ 

17  สิงหาคม  เวลา .  น. นายวฒันา  รัตนวงศ ์ประธาน ร่วมประชุมคณะกรรมการขบัคลือน

ยทุธ 

ศาสตร์ดอกไม ้  ลา้น บานสะพรัง ประจาํจงัหวดัฉะเชิงเทรา ครังที /  ณ หอ้งประชุมวิชิตสงคราม ศาลากลาง

จงัหวดัฉะเชิงเทรา  

 สิงหาคม  เวลา .  น. นางอาภรณ์  วชัระ นางวรนิต  กตญาณ รองประธาน ประชุม 

คณะกรรมการศึกษาธิการจงัหวดัฉะเชิงเทรา  ณ หอ้งประชุมเมือง ฉะเชิงเทรา สาํนกังานเขตพืนทีการประถมศึกษา

ฉะเชิงเทรา เขต  ต.หนา้เมือง อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา สรุปการประชุม  ประเด็นยทุธสาสตร์ . การเสริมสร้างผูเ้รียน

ให้เป็นคนดีอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข .การยกระดบัคุณภาพการเรียนรู้ของผูเ้รียนให้เต็มตามศกัยภาพ  การ

พฒันาผูเ้รียนใหมี้คุณภาพชีวิตทีดี และมีทกัษะชีวิต .การบริหารจดัการศึกษาทีมีประสิทธิ  ค่าตวัชีวดัสาํเร็จของ

ยุทธศาสตร์ดา้นการศึกษา ( KPI ) .อตัราผูเ้ขา้เรียนระดบัการศึกษาขนัพืนฐาน เต็มร้อยละ  .สัดส่วนผูเ้รียน

อาชีวศึกษา เพิมขึนทงัระดบั ปวช.และ ปวส. ไม่นอ้ยกว่าร้อยละ  .ผลสมัฤทธิทางการเรียนในกลุ่มสาระหลักใน

ระดบัประถมศึกษา ปีที  มธัยมศึกษาปีที  มธัยมศึกษาปีที  สูงกว่าค่าเฉลีย .อตัราผูเ้รียนทีออกกลางคนั มีค่าร้อย

ละ  .รูปแบบการบริหารจดัการโรงเรียนขนาดเลก็ทีเป็นนวตักรรมทีก่อให้เกิดคุณภาพและประสิทธิภาพทางการ

ศึกษา  .จาํนวนสถานศึกษาขันพืนฐานมีอัตรากําลงัครูพอดีเกณฑ์และเหมาะสมกับปริมาณงาน . จ ํานวน

สถานศึกษาขนัพืนฐานทุกแห่ง ทีใชน้วตักรรมและเทคโนโลยทีางการศึกษาเพิมขึน 



   สิงหาคม  เวลา .  น.   นายวฒันา  รัตนวงศ์ ประธาน    นายชาลี  เจริญสุข  กรรมการ

กิตติมศกัดิ   

นายจอมพงษ ์ชูทบัทิม เลขาธิการ   นายจิตกร เผด็จศึก  รองประธาน นายณรงคศ์กัดิ แกว้เมืองเพชร กรรมการ  ร่วม

ประชุมคณะกรรมการ คณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชน (กรอ.) จงัหวดัฉะเชิงเทรา ครังที /    ณ ห้อง

ประชุมมรุพงษศิ์ริพฒัน์ ชนั  ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา  สรุปการประชุม  หอการคา้เสนอ   เรือง  .การแกไ้ข

ปัญหารถบรรทุกเกินนาํหนัก ทาํให้ถนนชาํรุดเสียหาย เส้นทางแหลมประดู่-พนัสนิคม .แกไ้ขปัญหาการตรวจ

สถานประกอบการทีมีการจา้งแรงงานต่างดา้ว .เรืองการสร้างถนนเลียบทะเลฯ ตามโครงการสร้างถนนเลียบทะเล 

 จงัหวดั คือ ชลบุรี ฉะเชิงเทรา และสมุทรปราการ        

   สิงหาคม  เวลา .  น.  นายประโยชน์ โสรัจจกิจ รองประธาน ร่วมประชุมคณะกรรมการร่วม 

ภาครัฐและเอกชน เพือแกไ้ขปัญหาทางเศรษฐกิจ กลุ่มจงัหวดัภาคกลางตอนกลาง (กรอ.กลุ่มจงัหวดั) ครังที /         

ณ หอ้งประชุมมรุพงษศิ์ริพฒัน์ ชนั  ศาลากลางจงัหวดั   สรุปการประชุม  1. โครงการพฒันาระเบียงเศรษฐกิจภาค

ตะวนัออก ( Eastern Economic Corridor Development ) เพือเป็นเขตเศรษฐกิจชนันาํของอาเซียน 3 จงัหวดั ชลบุรี 

ระยอง และฉะเชิงเทรา แบ่งเป็นเขตอุตสาหกรรม เขตพฒันาโครงสร้างพืนฐานและเขตพฒันาเมือง มีการลงทุนดา้น

โครงสร้างพืนฐานทีสาํคญัคือการพฒันาท่าอากาศนานาชาติอู่ตะเภา ท่าเรือพาณิชยส์ตัหีบ แหลมฉบงัและมาบตาพุต 

ทาํทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองกรุงเทพฯ - ชลบุรี - พทัยา - มาบตาพุต และทางพิเศษแหลมฉบงั - นครราชสีมา 

พฒันาระบบรถไฟรางคู่ ฉะเชิงเทรา - คลองสิบเกา้ - แก่งคอย และช่วงกรุงเทพฯ - ระยอง ในเขตดงักล่าวมีการดึงดูด

นักลงทุนโดยให้สิทธิพิเศษต่างๆดว้ย   2.การพิจารณาเงินคาํประกันการใชไ้ฟฟ้า ( หอการคา้เสนอ ) ตามมติ

คณะกรรมการกาํกบักิจการพลงังานกาํหนดเพดาวงเงินประกนัการใชไ้ฟฟ้าสาํหรับผูใ้ชไ้ฟฟ้ารายใหญ่โดยคาํนวณ

ค่าไฟฟ้าเฉลียยอ้นหลงั 12 เดือน(รอบปี) ดงันี  

  1.ไม่เกิน 1 เท่า สาํหรับผูใ้ชไ้ฟฟ้าทีชาํระตามกาํหนด(รอบปี) 

  2.ไม่เกิน 1.25 เท่า สาํหรับผูใ้ชไ้ฟฟ้าทีผดินดัชาํระไม่เกิน 4 งวดในรอบปี 

   3.ไม่เกิน 1.50 เท่า สาํหรับผูใ้ชไ้ฟฟ้าทีผดินดัชาํระเกิน 4 งวดในรอบปี 

   4.ไม่เกิน 2 เท่า สาํหรับผูใ้ชไ้ฟฟ้าทีถกูงดจ่ายไฟฟ้าไม่ว่ากรณีใดๆ หรือละเมิดการใชไ้ฟฟ้า 

แต่จากหนงัสือสญัญากาไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเรืองการคาํประกนัการใชไ้ฟฟ้า กาํหนดใหมี้การประกนัตามทีการไฟฟ้า

กาํหนดครังแรก แต่หากปรากฎภายหลงัว่าเงินประกนัน้อยกว่า 2 เท่าของค่าไฟฟ้ารายเดือนทีสูงสุดในรอบปี ผูซื้อ

ตอ้งจดัทาํคาํประกน้เพิมให้มีวงเงินประกนัไม่ตาํกว่า 2 เท่าของค่าไฟฟ้ารายเดือนทีสูงสุดในรอบปีนัน ซึงมีความ

ขดัแยง้ในสาระและขอ้ปฏิบติั ต่างจากมติคณะกรรมการกาํกบักิจการพลงังาน ขอ้สรุปทีประชุมผูแ้ทนการไฟฟ้า

ฉะเชิงเทรารับจะรายงานใหผู้รั้บผดิชอบทราบและดาํเนินการ 3.การทบทวนการบริหารจดัการเขือนทดนาํบางปะกง 

โดยมหาวิทยาลยัราชภฏัราชนครินทร์ สถาบนัวิจยัแลพฒันา ได้จดัทาํโครงการศึกษาความเป็นไปไดแ้ละความ

เหมาะสมของการสร้างเขือนปากแม่นาํบางปะกงเพือกกัเก็บนาํจืดและป้องกนันาํเค็ม เป็นการศึกษาดา้นเศรษฐกิจ 

การท่องเทียว การเกษตร และอุสาหกรรม ประธานทีประชุม ขอให้ทุกฝ่ายและหอการค้าฉะเชิงเทรา หา

ขอ้สนับสนุนการก่อสร้างต่อไป             4.เรืองการจดัตงัสถานีตูสิ้นคา้ หรือ ICD ( Inland Container Depot) ณ.



อาํเภอบา้นโพธิ การรถไฟแห่งประเทศไทยไดเ้พิมอาํเภอบา้นโพธิ จงัหวดัฉะเชิงเทรา ( สถานีรถไฟดอนสีนนท์) ไว ้

ในขอบเขตการศึกษาการจดัตงัสถานีตูสิ้นคา้ดว้ย เริมศึกษาในปีงบประมาณ 2558 งบประมาณ 6,066 ลา้นบาท 

 สิงหาคม  เวลา . - .  น.นายชาลี  เจริญสุข กรรมการกิตติมศกัดิ ร่วมประชุมเชิงปฏิบติัการ

เชือมโยงความร่วมมือ ระหว่างภาคเอกชน กบัตลาดเกษตรกรจังหวดัฉะเชิงเทรา  ในลกัษณะกิจการเพือสังคม 

(CSR) ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ  พรรษา สาํนักงานเกษตรจงัหวดัฉะเชิงเทรา สรุปการประชุม ในลกัษณะ

กิจการเพือสังคม (CSR) ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา สํานักงานเกษตรจังหวดัฉะเชิงเทรา   สรุป

ประธานตลาดสินคา้เกษตรปลอดภยัสูง หน้าสนามกีฬาเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา โดยนายสินชยั ผดุงเจริญ  ขอให้

ภาคเอกชนลงทุนสร้างสถานทีขายผกัให้ถาวร เพราะทุกวนันีตอ้งเสียค่าใชจ่้ายในการกางเตน้ครังละ 3,000 บาท   

และ ถา้หากโดรงงานใดอยากใหเ้กษตรกรทีขายผกัปลอดภยัสูงไปขายหนา้โรงงาน นิคมอุตสาหกรรม ทางผูค้า้ขาย

จะไดเ้พิมวนัจาํหน่ายมากกว่า 2 วนั จะไดมี้รายไดเ้พิม 

 สิงหาคม  เวลา . - .  น.  นายพรชัย  ธรรมจรูญ ผู ้จ ัดการหอการค้าฯ ประชุม

คณะอนุกรรมการสาธารณสุขจงัหวดั ครังที - /  ณ หอ้งประชุมสุนทรพิพิธ (หอ้งประชุม  ชนั ) ศาลากลาง

จงัหวดัฉะเชิงเทรา สรุปการประชุม 1.ทีประชุมมีมติใหเ้ร่งรัดองคก์ารบริหารส่วนทอ้งถินเร่งรัดการออกขอ้กาํหนด

ควบคุมการประกอบกิจการตู ้นําหยอดเหรียญ เพือรักษาคุณภาพนําให้กบัผูบ้ริโภค  2.สรุปสถานการการเกิด

อุบติัเหตุในรอบปี 2558 เสียชีวิต 210 ราย บาดเจ็ด 15,787 ราย โดยเกิดจากอุบติัเหตุจกัรยานยนตม์ากสุดถึง 80%   4.

รายงานการตายดว้ยโรคพิษสุนัขบา้ จงัหวดัฉะเชิงเทรา 5 ปี ยอ้นหลงั ปี 2555-2556 ไม่พบผูป่้วย / ปี 2557  พบ 2 

ราย / ปี 2558 ไม่พบ / ปี 2559 พบ 2 ราย /รวม 4 ปี เสียค่าใชจ่้ายในดา้นวคัซีนป้องกนัสูงถึง 31,035,897 ลา้นบาท   

3.การแกไ้ขพระราชบญัญติัการสาธารณสุข พ.ศ.2558 จากทีหอการคา้ฯ โดยนายชยัรัตน์ โสธรนพบุตร ไดเ้สนอขอ

แกไ้ขชือกิจการทีเป็นอนัตรายต่อสุขภาพ เป็นกิจการทีตอ้งควบคุม เนืองจากชือทีขอแกไ้ขนนัคาํดงักล่าวเป็นภาพที

น่ากลวัสําหรับผูบ้ริโภค เกิดภาพลักษณ์ทีไม่ดีต่อสินค้าไทย ทังยงัไม่ส่งเสริมภาคการผลิต โดยเฉพาะกลุ่ม

อุตสาหกรรมแปลรูปอาหาร ความคืบหนา้ทางคณะอนุกรรมการรับเรืองไวแ้ละเห็นว่าเป็นเรืองการขอแกก้ฏหมาย 

และเป็นเรืองทีเกินอาํนาจของคณะอนุกรรมการสาธารณสุข ดงันันจงัหวดัฉะเชิงเทรา จึงส่งเรืองการแกไ้ขชือ

ดงักล่าวไปยงัประธานคณะกรรมการสาธารณสุขเพือพิจารณาปรับเปลียนชือใหมี้ความเหมาะสมต่อไป 

 สิงหาคม  เวลา . น.  นายชาลี  เจริญสุข กรรมการกิตติมศกัดิร่วมประชุมคณะอนุกรรมการจดั

รูปทีดินเพือการพฒันา พืนทีส่วนจงัหวดัฉะเชิงเทรา ครังที /  ณ คณะกรรมการจดัรูปทีดินเพือการพฒันาพืนที 

ส่วนจงัหวดัฉะเชิงเทรา ครังที /  ณ หอ้งประชุมมรุพงษศิ์ริพฒัน์ ชนั  ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา   สรุปการ

ประชุม  การจดัรูปทีดินที เทศบาลตาํบลพนมสารคาม หลงัตลาดท่าเกวียน  ไดเ้จรจาเจา้ของทีดินรายสุดทา้ยแลว้  

แต่ขอแกไ้ข ผงัถนนเป็นถนนเส้นเดิม  เพราะจะไดไ้ม่ต้องสร้างใหม่เฉพาะทางออกเท่านัน  ส่วนอืนๆ ทางกรม

โยธาธิการและผงัเมืองตอ้งสร้างจดัรูปทีดินใหส้วยงาม และมีมลูค่าเพิมขึน 

 สิงหาคม  เวลา . - .  น. นางวรนิต  กตญาณ รองประธาน ร่วมโครงการเพิมประสิทธิภาพ

ใน 



การบริหารจดัการท่องเทียวและกีฬาจงัหวดัฉะเชิงเทรา ประจาํปี  กิจกรรมสัมมนาเครือข่ายดา้นการท่องเทียว          

ณ องคก์ารบริหารส่วนตาํบลคลองเขือน อ.คลองเขือน จ.ฉะเชิงเทรา  สรุปการประชุมโครงสร้างและอาํนาจหน้าที

ของคณะกรรมการการพฒันาการท่องเทียว ตามพระราชบญัญติันโยบายการท่องเทียวแห่งชาติ พ.ศ. 2551 มีมาตรา 18  

การแต่งตงัและประชุมคณะกรรมการพฒันาการท่องเทียวใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการทีคณะกรรมการประกาศ

กาํหนดตามมาตรา 19 มาตรา 20 และมาตรา 21  ผลการดาํเนินงานของคณะกรรมการทีผา่นมา เรืองตราสัญลกัษณ์ "ชา้ง

ชูงวง" เป็นการพฒันาร้านอาหารนาํร่องในจงัหวดัฉะเชิงเทราใหไ้ดก้ารรับรองมาตรฐานบริการอาหารเพือการท่องเทียว 

(food service standard)  มาตรการ/แนวทางการดูแลรักษาความปลอดภยัในแหล่งท่องเทียว จงัหวดัฉะเชิงเทรา แนว

ทางการพฒันาการท่องเทียวของจงัหวดัฉะเชิงเทรา  การจดัทาํงบประมาณกลางปี 2559 เพือขบัเคลือนประชารัฐดา้น

การท่องเทียวของจงัหวดัฉะเชิงเทรา  การสนับสนุนและขบัเคลือนชุมชนตน้แบบดา้นการท่องเทียวประชารัฐ ตาํบล

คลองเขือน อาํเภอคลองเขือน จงัหวดัฉะเชิงเทรา  นาํเสนอผลการดาํเนินงานของชุมชนตน้แบบดา้นการท่องเทียวตาํบล

คลองเขือน การจดัการดา้นการท่องเทียวของ อ.คลองเขือน ใชห้ลกัเกษตร นิเวศน์ วฒันธรรม โดยกระบวนการวิจยั

ไดรั้บการสนบัสนุนจากมหาวิทยาลยัราชภฎัราชนครินทร์ ศนูยก์ารเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบา้นหวัลาํพ ู 

 

 

 สิงหาคม  เวลา .  น. นายวฒันา  รัตนงวศ ์รองประธาน ร่วมประชุมหวัหนา้ส่วนราชการ  

ประจาํเดือน สิงหาคม  ครังที /   ณ หอ้งประชุมมรุพงษศิ์ริพฒัน์ (หอ้งประชุม  ชนั ) ศาลากลางจงัหวดั

ฉะเชิงเทรา 

5 กนัยายน  เวลา .  น. นายวฒันา  รัตนงวศ ์รองประธาน ร่วมประชุม ขบัเคลือนการดาํเนินงาน 

การเกษตรแบบแปลงใหญ่ ดา้นการตลาด ณ ห้องประชุม สาํนักงานสหกรณ์ จงัหวดัฉะเชิงเทรา สรุปการประชุม 

จงัหวดัฉะเชิงเทราไดก้าํหนดพืนทีส่งเสริมการเกษตรกรรมแบบนาแปลงใหญ่ รวม  แปลง ทีตาํบลคลองเขือน อ.

คลองเขือน และตาํบลดอนเกาะกา อ.บางนาํเปรียว และกาํหนดจดัพิธีลงนามบนัทึกขอ้ตกลงว่าดว้ย ความร่วมมือ

การซือขายผลผลิตขา้วนาแปลงใหญ่ ทงั  แปลง ในวนัที  กนัยายน  เวลา .  น. ณ หอประชุมทีว่าการ

อาํเภอคลอเขือน โดยผูว้่าราชการจงัหวดัฉะเชิงเทรา เป็นประธานในพิธี พร้อมมีการลงนาม MOU โดย  หอการคา้ 

 สหกรณ์การเกษตร ระหว่าง หอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา กบัสหกรณ์ผูเ้ลียงไก่ไข่แปดริว จาํกดั ดว้ย 

 กนัยายน  เวลา .  น. นายณรงคศ์กัดิ  แกว้เมืองเพชร กรรมการ ร่วมประชุมคณะกรรมการพฒันา 

เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ จงัหวดัฉะเชิงเทรา ครังที /  ณ หอ้งประชุมมรุพงษศิ์พฒัน์ ชนั  ศาลากลางจงัหวดั

ฉะเชิงเทรา สรุปการประชุม .พืนทีเป้าหมายในจงัหวดัฉะเชิงเทราคือ นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย ์ซิตี ขนาดพืนที 

, ไร่ เปิดดาํเนินการแลว้ , . ไร่ มีโรงงานในพืนที  โรงงาน ครอบคลุมพืนที  ตาํบล คือ หวัสาํโรง ,แปลง

ยาว และทุ่งสะเดา มีจาํนวนครัวเรือน ,  หลงัคาเรือน  .กรอบแนวคิดตวัชีวดัการเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิง

นิเวศ  

.ตวัชีวดั อธิบายว่าในการจดัทาํตวัชีวดัการเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ  

มีขอ้เสนอแนะจากผูเ้ขา้ร่วมประชุม 



- พืนทีเป้าหมายกาํหนดเพียงนิคมเดียวไม่ครอบคลุม 

- ควรเพิมโรงงานทีอยูน่อกนิคมฯเขา้ไปดว้ย เพราะว่ามีจาํนวนมาก 

- ผูมี้ส่วนไดเ้สีย ใหเ้พิมพืนทีบริเวณรอบๆโรงงานดว้ย 

ขอ้สงัเกตุ เป็นการเสนอรายงานจาก ทีปรึกษาโครงการเป็นส่วนใหญ่ ในทีประชุมไม่ค่อยไดส้อบถาม เสนอแนะ 

แนะนาํ ทวงติง ยกเวน้ตวัแทนดา้นการอนุรักษสิ์งแวดลอ้ม 

 ,  กนัยายน  เวลา . - .  น.นายชาลี  เจริญสุข กรรมการกิตติมศกัดิ ร่วมการจดัทาํแผนพฒันา 

จงัหวดั  ปี รอบใหม่ (พ.ศ. - ) จงัหวดัฉะเชิงเทรา ณ ห้องประชุมมรุพงษ์ศิพฒัน์ ชนั  ศาลากลางจงัหวดั

ฉะเชิงเทรา 9 กนัยายน   2559 เวลา 13.30น.  สรุปการประชุม  สภาพฒัน์แนะให้เปลียนวิสัยทศัน์ให้ยาวเพือตอบ

โจทย ์การบูรณาการ ใหห้น่วยงานทีเสนอโครงการ ตามประเด็นยทุธศ์าสตร์ 1-6 ดา้น  ตอ้งบูรณาการโครงการ(คือ

ในโครงการต้องมีความร่วมมือสามารถตอบโจทย์ประเทศ และ เพิมตัวชีวดัทางด้านเศรษฐกิจของจังหวัด

ฉะเชิงเทราดว้ย)  หมดเขต วนัที 9 กนัยายน 2559  ประชาพิจารยแ์ผนวนัที 12 กนัยายน 2559     ดา้นเกษตรเรืองนา

แปลงใหญ่ ใหเ้กษตรกรปลกูขา้วพนัธุ ์ เพือจาํหน่ายกนัเองจะไดร้าคาอีกอยา่งนอ้ยเกวียนละ 1,000 บาท (ขา้วเปียก)  

ตอ้งบูรณาการกบัเกษตร ปรับเปลียนพฤติกรรมการทาํนา นาโยน หรือ นาดาํ  โดยใชเ้ครืองจกัร   เพิมผลผลิตทาง

การเกษตร ดว้ยการเตรียมดินโดยใชว้ิธีเกษตรอินทรีย ์ ทางเกษตรและสหกรณ์ คุณมานพ รับเขา้แผนแลว้ 

8 กนัยายน 2559 เวลา 10.00 น. นายพรชยั  ธรรมจรูญ ผูจ้ดัการหอการคา้ฯ ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการ 

ส่งเสริมและพฒันาคุณภาพชีวิตคนพิการประจาํจังหวดั ครังที 3/2559  ณ ห้องสุนทรพิพิธ ศาลากลางจงัหวดั

ฉะเชิงเทรา  สรุปทีประชุม สถิติทะเบียนคนพิการจงัหวดัฉะเชิงเทรา ชาย 11,050 คน / หญิง 9,339 คน รวม 20,389 

คน แยกเป็น (การเห็น 1,400 คน / การไดย้นิ 2,236 คน / การเคลือนไหว 12,107 คน / จิตใจ 1,413 คน / สติปัญญา 

1,615 คน / การเรียนรู้ 25 คน / ออทิสติก / 92 คน / พิการมากกว่า 1 ประเภท 1,505 คน) และขณะนีจงัหวดั

ฉะเชิงเทรา เปิดลงทะเบียนคนพิการเพือจดัหางานให้ทาํ เริมเดือนสิงหาคม 59 เป็นตน้ไป ณ สาํนักงานจดัหางาน

จงัหวดัฉะเชิงเทรา และจะบูรณาการออกไปรับลงทะเบียนในวนัจงัหวดัเคลือนทีดว้ย / เรืองพิจารณาพิจารณาอนุมติั

เงินกูย้มืเป็นทุนประกอบอาชีพของคนพิการ จาํนวน 14 ราย ทีประชุมอนุมติัทงัหมด จาํนวนเงินกูย้ืมรายละ 20,000 

บาท และมีตวัแทนคนพิการไดเ้รียกร้องขอให้ทางจงัหวดัอาํนวยความสะดวกให้กบัคนพิการในการใชบ้ริการให้

มากยงิขึน อาทิ หอ้งนาํ หอ้งสุขา หรือเสน้ทางคนพิการ และอืนๆ 

 กนัยายน  เวลา . - .  น.นายชาลี  เจริญสุข กรรมการกิตติมศกัดิ ร่วมประชุมจดัเตรียม 

แผนยทุธศาสตร์ แผนงาน และโครงการทีเกียวขอ้งกบัการกดัเซาะชายฝังทะเลในพืนทีจงัหวดัฉะเชิงเทรา ณ ห้อง

ประชุมสุนทรพิพิธ ชนั  ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา  สรุปการประชุม ร่วมประชุมกบั กรมเจา้ท่า เรืองการกดั

เซาะชายฝังของ ต.สองคลอง อ.บางประกง จ.ฉะเชิงเทรา โดยจะรับเรืองเพือทราบความตอ้งการของทอ้งถิน นายสุ

ชาติ แสวงไวศยสุข นายกองค์การบริหารส่วนตาํบลสองคลอง บอกว่า ไม้ไผ่  ใส้กรอกทราย ไม่ได้ผล เสีย

งบประมาณแผน่ดิน  ตอ้งการสร้างแนวเขือนหินใหญ่ ทีทางกรมโยธาธิการและผงัเมืองทาํให้ แลว้เสร็จไปแลว้ 2 

กิโลเมตร  ยงัเหลืออีก 8 กิโลเมตร  ขอเร่งด่วน 



 กันยายน  เวลา . - .  น.นายประโยชน์  โสรัจจกิจ รองประธาน ร่วมงานสัมมนาและ

ประชาสมัพนัธ ์การจดัสมัมนา เรือง มาตรการส่งเสริมการลงทุน เพือปรับปรุง ประสิทธิภาพการผลิต ครังที  ณ 

โรงแรมแกรนด ์รอยลั พลาซ่า จงัหวดัฉะเชิงเทรา 

  กนัยายน  เวลา .  น.นายชยัรัตน์ โสธรบุตร รองประธาน  ร่วมประชุมคณะทาํงานช่วยเหลือ SME   

ทีประสบปัญหาทางธุรกิจ จงัหวดัฉะเชิงเทรา ณ หอ้งประชุมชนั  สาํนกังานอุตสาหกรรมจงัหวดัฉะเชิงเทรา  สรุป

การประชุม ศนูยช่์วยเหลือผูป้ระกอบการ SME Rescue Center เป็นศูนยเ์ชือมโยงบริการของหน่วยงานเครือข่ายที

เกียวขอ้งในการส่งเสริมและพฒันา SMEs ทงัในส่วนกลางและภูมิภาคในการรับความต้องการและปัญหาของ 

SMEs โดยการวิเคราะห์กลนักรองก่อนทีจะมีการส่งต่อหน่วยงานทีให้บริการเหมาะสมในการให้คาํปรึกษา แนะ

ช่วยเหลือใหส้อดคลอ้งกบัสภาพปัญหาและความตอ้งการไดอ้ยา่งเหมาะสม 

 กนัยายน  เวลา . - .  น.นายชาลี  เจริญสุข กรรมการกิตติมศกัดิ ร่วมประชุมรับฟังความ

คิดเห็น 

ของประชาชนและผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย โครงการโรงไฟฟ้าบาปะกง (ทดแทน เครืองที - ) ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิต

แห่งประเทศไทย ณ สาํนกังานบริการประชาชนกลาง (อาคารใหม่) กองทุนพฒันาไฟฟ้าบางปะกง  สรุปการประชุม  

เครืองผลิตไฟฟ้าของการไฟฟ้าบางประกง หมดอายกุารใชง้าน ตอ้ง เปลียนเครืองใหม่ขนาดเท่าเดิม แต่ผลิตไฟฟ้า

ไดม้ากกวา่เดิม  ใชก้๊าซธรรมชาติ และ พลงัความร้อนร่วม  เครืองเก่า 2 เครือง 1,100 เมกกะวตัต์   เครืองใหม่ 1,450 

เมกกะวตัต ์ เริมขายได ้ปี 2562  ทาํใหโ้รงไฟฟ้าบางปะกงผลิตไฟฟ้ารวม 4,073.3 เมกะวตัต์ เมือวนัที 9 กรกฎาคม 

2559 เวลา 20.43 น. มีค่าเท่ากบั 25,475.10 เมกะวตัต ์

  กนัยายน  เวลา . - .  น.นายวฒันา รัตนวงศ ์ ประธาน ร่วมพิธีลงนาม ในสัตยาบนั เพือ

ร่วมกนัสร้าง จงัหวดัใสสะอาด อาํเภอใสสะอาด และองค์กรปกครองส่วนทอ้งถินใสสะอาด  โดยกลไกประชารัฐ 

ร่วมกับ วนัต่อตา้นคอร์รัปชันแห่งชาติ 2559  ณ ห้องโชคอนันต์ มหาวิทยาลยัราชภัฎราชนครินทร์ อ.เมือง จ.

ฉะเชิงเทรา 

 

 

 กันยายน  เวลา . - .  น.นายชาลี  เจริญสุข กรรมการกิตติมศกัดิ ร่วมประชุมรับฟัง

ความเห็น 

เกียวกบัแผนพฒันากลุ่มจังหวดัภาคกลางตอนกลาง  ปี (พ.ศ. - ) และแผนปฏิบัติราชการ ประจาํปี

งบประมาณ  ณ หอ้งบุษราคมัโรงแรมแกรนด ์รอยลัพลาซ่า จงัหวดัฉะเชิงเทรา 

  กนัยายน  เวลา . - .  น.นางขนัคาํ  ศรีวรรณ รองประธาน  ร่วมประชุมคณะทาํงานจดัทาํ

ร่างแผนพฒันากาํลงัคนจงัหวดัฉะเชิงเทรา ( พ.ศ. - )  ครังที /   ณ ห้องประชุมมรุพงษ์ศิพฒัน์ ชนั  

ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา สรุปการประชุม กพร.ปช. กาํหนดกรอบยุทธศาสตร์การพฒันาแรงงานประสานงาน

การฝึกอาชีพแห่งชาติ  ยุทธศาสตร์หลกั ได้แก่  ยุทธศาสตร์ที . การพฒันาและยกระดับมาตรฐานวิชาชีพ/

มาตรฐานฝีมือแรงงาน ยุทธศาสตร์ที .การพัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านแรงงาน ยุทธศาสตร์ที .การจัดทํา



แผนพฒันากาํลงัคนยทุธศาสตร์ที .การบริหารจดัการเครือข่ายการพฒันาแรงงาน ยุทธศาสตร์ที .การพฒันาฝีมือ

แรงงานเพือรองรับรับการเคลือนยา้ยแรงงานมีฝีมืออยา่งเสรีในภูมิภาค ASEAN 

  กนัยายน  เวลา .  น.นายชาลี  เจริญสุข กรรมการกิตติมศกัดิ นางขนัคาํ  ศรีวรรณ รองประธาน  

ร่วมประชุมคณะกรรมการการบริหารงานจงัหวดัแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) จงัหวดัฉะเชิงเทรา ครังที / ณ ห้อง

ประชุมมรุพงษศิ์พฒัน์ ชนั  ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา สรุปการประชุม  แผนงานโครงการทีเสนอ  และมีการ

ทบทวนกลยทุธ ์โครงการทีเสนอมาทงัหมด โครงการทีหอการคา้เสนอไวคื้อนาแปลงใหญ่(ใชชื้อว่าเกษตรประณีต)

โดยทางเกษตรและสหกรรณ์บูรณาการกบัเกษตรจงัหวดั โดยใชส้ถานทีของคุณจิตรกร เผด็จศึก กิจกรรมทาํนาํหมกั  

เตรียมดินทาํนา  และ ทาํนาประนีตดว้ยวิธีนาโยน(โครงการคืนขา้วหอมมะลิ105 กลบัคืนสู่อาํเภอราชสาส์น บรรจุ

ไวแ้ลว้  เพิมเติมคือโครงการของสํานักพุทธศาสนาร่วมกับวิทยาลยัสงฆ์พุทธโสธร (มจร) กิจกรรมเสริมสร้าง

ประสิทธิภาพของขา้ราชการโดยใชห้ลกัวิปัสสนากรรมฐาน ปีละ 684,000 บาท 4 ปี(2561-2564 วงเงิน 2,736,000 

บาท 

  กนัยายน  เวลา .  - .  น.นายจิตกร เผด็จศึก รองประธาน ร่วมประชุมพิจารณาแผนพฒันา

การเชือโยงและบูรณาการขอ้มลูระดบัพืนที ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ.  ณ ห้องประชุมสุนทรพิพิธ ชนั  ศาลา

กลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา  

  กนัยายน  เวลา .  น.นายวฒันา  รัตนวงศ ์ประธาน นายมนสั ตนังาม นายอาทร ช่วยณรงค์ รอง

ประธาน ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงาน มหกรรมธงฟ้าขบัเคลือนเศรษฐกิจภูมิภาคจงัหวดัฉะเชิงเทรา ณ บริเวณลาน

เอนกประสงค ์กองพนัทหารช่างที  รักษาพระองค ์ค่ายศรีโสธร อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา  

  กนัยายน  เวลา . - .  น.นายชาลี  เจริญสุข กรรมการกิตติมศกัดิ นางขันคาํ ศรีวรรณ รอง

ประธาน นายจอมพงษ์ ชูทบัทิม เลขาธิการ ร่วมประชุมเพือแกไ้ขปัญหาการตรวจสถานประกอบการทีมีการจา้ง

แรงงานต่างดา้ว  ณ ห้องสุนทรพิพิธ ชนั  ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา สรุปการประชุม  ปัญหาการเขา้จบักุม

แรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายในสถานประกอบการ ตามทีมีข้อร้องเรียนว่ามีหน่วยงานนอกเขตพืนทีจังหวัด

ฉะเชิงเทรา เขา้มาจบักุมแรงงานต่างดา้วทีไม่มีบตัรหรือบตัรหมดอายุ  และมีลกัษณะข่มขู่เรียกค่าคุม้ครองจาก

นายจา้งหรือสถานประกอบการ 

ทางผูเ้กียวขอ้งเช่น สาํนกังานแรงงาน ตรวจคนเขา้เมืองชีแจงว่ากาเขา้ตรวจคน้จะมีเจา้หน้าทีแสดงบตัรและไปเป็น

ชุดจบักุม ยกเวน้หน่วยงานของส่วนกลางเขา้มาจบักุมเอง 

  กนัยายน  เวลา . - .  น.นายชาลี  เจริญสุข กรรมการกิตติมศกัดิ นายจิตกร เผด็จศึก รอง

ประธาน นายจอมพงษ ์ชูทบัทิม เลขาธิการ นายณรงคศ์กัดิ แกว้เมืองเพชร กรรมการ  ร่วมประชุมเพือแกไ้ขปัญหา

รถบรรทุกเกินนาํหนักทาํให้ถนนชาํรุดเสียหาย (เส้นทางแหลมประดู่-พนัสนิคม) ณ ห้องสุนทรพิพิธ ชนั  ศาลา

กลางจังหวดัฉะเชิงเทรา สรุปการประชุมการแก้ไขปัญหารถบรรทุกนําหนักเกินวิงในเขตจังหวดัฉะเชิงเทรา

โดยเฉพาะเสน้แหลมประดู่-แปลงยาว เบืองตน้หาขอ้สรุปเร่งด่วนใหป้ระชาสัมพนัธ์แจง้รถบรรทุกในเส้นทางหลกั 

แลว้เจา้หน้าทีทีเกียวข้องเร่งจับกุมผูฝ่้าฝืน  มีการเสนอจดัตังกลุ่มรถบรรทุกสีขาวทีไม่บรรทุกนําหนักเกินของ

ผูป้ระกอบการรถบรรทุกในจงัหวดั โดยชมรมรถบรรทุกจงัหวดัฉะเชิงเทรา 



  กนัยายน  เวลา .  น.นายชาลี  เจริญสุข กรรมการกิตติมศกัดิ ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการ

พฒันาแรงงานและประสานงานการฝึกอาชีพจงัหวดัฉะเชิงเทรา (กพร.ปจ.ฉช.) ครังที /  ณ ห้องสาํนักงาน

เกษตรจงัหวดัฉะเชิงเทรา สรุปการประชุม  พิจารณาเรือง ร่างแผนพฒันากาํลงัคนจงัหวดัฉะเชิงเทรา(ปี พ.ศ. 2560-

2564)  ทาํแผนพฒันากาํลงัคนจงัหวดัฉะเชิงเทรานาํร่อง จาํนวน 3 อุตสาหกรรม ประกอบดว้ย    1. อุตสาหกรรม

ยานยนต์และชินส่วนยานยนต์ 2. อุตสาหกรรมโลจิสติกส์และขนส่ง  3. อุตสาหกรรมดิจิตอล    เพือทราบผูใ้ช้

แรงงานปัจจุบนั และจะไดเ้ตรียมวางแผนในอนาคต 4 ปี รองรับการเจริญเติบโต  ไดมี้การสาํรวจสถาบนัการศึกษา

ทงัหมดในจงัหวดัฉะเชิงเทรา ทีผลิตบณัฑิต และนาํส่งใหท้างกรมพฒันาฝีมือแรงงานบรรจุแผนนาํร่องของประเทศ 

 กันยายน  เวลา .  น.นายชาลี  เจริญสุข กรรมการกิตติมศกัดิ  ร่วมประชุมคณะกรรมการ

ดาํเนินงานขยายผลตามแผนพฒันาชนบทเชิงพืนทีประยกุต ์ตามแนวพระราชดาํริ จงัหวดัฉะเชิงเทรา ครังที /  

ณ หอ้งประชุมมรุพงษศิ์พฒัน์ ชนั  ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา  

 กนัยายน  เวลา .  น.นายวฒันา  รัตนวงศ ์ประธาน และคณะกรรมการหอการคา้ ร่วม งาน

มุทิตาจิต ผูเ้กษียณอายรุาชการ ประจาํปี   และงานแสดงความยินดี กบันายไพศาล  วิมลรัตน์ รองผูว้่าราชการ

จงัหวดัฉะเชิงเทรา ไปดาํรงตาํแหน่ง ผูว้่าราชการจงัหวดัน่าน   ณ หอ้งโชคอนนัต ์มหาวิทยาลยัราชภฎัราชนครินทร์  

อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา ( หอการคา้สนับสนุนโต๊ะ  โต๊ะ จาํนวนเงิน ,  บาท  และมอบพระหลวงพ่อโสธรเป็น

ของทีระลึก ) 
 

- กจิกรรมอนื  ๆ

 สิงหาคม  เวลา . - .  น. นายชาลี  เจริญสุข กรรมการกิตติมศกัดิ  ร่วมประชุมคณะกรรมการ

และทีปรึกษาคณะกรรมการบริหารสภาอุตสาหกรรมจงัหวดัฉะเชิงเทรา ครังที /  ณ หอ้งไพลิน โรงแรมแกนด ์

รอยลั พลาซ่า อาํเภอเมืองฉะเชิงเทรา จงัหวดัฉะเชิงเทรา 

15 กนัยายน  เวลา .  น.นายประโยชน์ โสรัจจกิจ รองประธาน ร่วมงานสมัมนาประชาสมัพนัธก์าร

สะสม   และเผยแพร่ความรู้ดา้นการอนุรักษพ์ลงังาน  ณ หอ้งเพทายโรงแรมแกรนดร์อยลัพลาซ่า อ.เมือง จ.

ฉะเชิงเทรา   

มตทิีประชุม  รับทราบ 
 

  วาระที   เรืองรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหอการค้าจงัหวดัฉะเชิงเทรา ครังที  /   

 มตทิีประชุม รับรอง 

 

วาระที   เรืองสืบเนืองจากการประชุม 

 3.1 การจดังานหอการค้าแฟร์ ครังที  

 นางบุญมี  ศรีสุข (รองประธาน) กล่าวว่า หอการคา้แฟร์ครังที  ไดก้าํหนดจดังาน -  พฤศจิกายน  

ขณะนีไดด้าํเนินการ เรืองทาํสญัญาเช่าพืนทีไปแลว้ และไดใ้หท้างสาํนกังานแจง้ประชาสัมพนัธ์ ผูป้ระกอบการไป

ทางไลน์ว่าทางหอการคา้จะจดังานหอการคา้แฟร์ช่วงวนัที -  พฤศจิกายน   ผูป้ระกอบการจะไดมี้การวางแผน



ตารางการออกงานไวล่้วงหนา้ ตอนนีก็มีจองมา  กว่าบูธแลว้  และไดไ้ปดูความคืบหนา้ของเรืองพืนทีจดังาน ลาน

จอดรถปันทรายโลก ไดมี้การเทปูนในส่วนพืนทีเหลือไวห้มดแลว้ การจดังานหอการคา้แฟร์ ครังที  นี เราจะร่วม

จดักบั บริษทั บุญรอดเทรดดิง จาํกดั จะมีการจาํหน่ายเบียร์ ในลานเบียร์หนา้เวที จะทาํใหค้นมาเทียวในงานเยอะขึน 

มีอาหารรับประทาน มีเพลงฟัง มีเบียร์ดืม  ผูป้ระกอบการก็จะคา้ขายไดดี้ ส่วนปีหน้าถา้ทางหอการคา้จะจดังาน

หอการคา้เกษตรแฟร์ จะร่วมจดักบั สสส เราจะไดง้บประมาณมาส่วนหนึงในการจดังาน  

 มตทิีประชุม รับทราบ 
 

   .  กจิกรรมปันจกัรยาน  ปี นามเมอืง จงัหวดัฉะเชิงเทรา  

 นายมนสั ตนังาม (รองประธาน) กล่าวว่า แจง้ความคืบหนา้เรืองปันจกัรยาน ไดไ้ปประสานงานกบัผูบ้งัคบั

การกองพนัทหารช่างที  รักษาพระองค ์เรืองการใชส้ถานทีปล่อยตวั การแข่งขนัปันจกัรยานเรียบร้อยแลว้ กาํหนด

ไวว้นัที  พฤศจิกายน  เส้นทางตามทีเคยแจง้ไวแ้ลว้ การแข่งขนัมีประเภท จักรยานเสือมอบชาย – หญิง 

ระยะทาง  กิโลเมตร จกัรยานเสือภูเขา  ชาย – หญิง ระยะทาง  กิโลเมตร รุ่น VIP และรุ่นทวัไป การออกแบบ

เสือนกัปันจกัยานเรียบร้อยแลว้ เหรียญเงินทีระลึก เป็นเหรียญหลวงพ่อโสธร รุ่น  การประชาสัมพนัธ์ ก็ได้

ประชาสมัพนัธไ์ปในกลุ่มไลน์ กลุ่มปันจกัรยาน และการประชาสัมพนัธ์ ทาง เว็ปไซต์ IMTB.COM เป้าหมายนัก

ปัน ,  คนั  

 นายจิตกร เผด็จศึก ( รองประธาน) กล่าวว่า เหรียญทีระลึก เป็นเหรียญเงินหลวงพ่อโสธร รุ่น  ครบ

แลว้  ปีพอดี เป็นเหรียญทีพิมพ์นิยม คนนิยมมากรุ่นนี การแข่งขันจักรยานครังนีจะเป็นการส่งเสริมการ

ท่องเทียวในจงัหวดัฉะเชิงเทรา จะไดมี้คนมาพกั มากิน มาเทียวในจงัหวดัฉะเชิงเทรา ทาํให้มีการกระตุน้เศรษฐกิจ

ในจงัหวดัฉะเชิงเทรา     

 มตทิีประชุม รับทราบ 
 

3.3 บริษัท ประชารัฐรักษามคัคจีงัหวดัฉะชิงเทรา จาํกดั 

 นายจอมพงศ ์ ชูทบัทิม (เลขาธิการ) กล่าวว่า บริษทั ประชารัฐรักษามคัคีจงัหวดัฉะชิงเทรา จาํกดั อยูใ่นช่วง

ระดมทุนลงหุน้ เพือจะจดัตงับริษทั ใหเ้ป็นรูปธรรม ในส่วนหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา รับมา  หุ้นๆละ ,  

บาท รวมเป็นเงิน , .  บาท ขณะนีท่านประธานวฒันา  รัตนวงศ ์กาํลงัดาํเนินการ ระดมหุ้นอยู่ ในส่วนที

หอการคา้รับผดิชอบ 

 นายวฒันา รัตนวงศ ์(ประธาน) กล่าวว่าขณะนีกาํลงัดาํเนินการระดมหุ้นอยู่ ในส่วนของของหอการค้า

จงัหวดัฉะเชิงเทรา การทีจะโทรไปขอสนบัสนุนจากคณะกรรมการของหอการคา้ฯแต่ละท่าน ตอ้งอธิบายทีมาทีไป

ของเงินใหช้ดัเจน ถือว่าเป็นเรืองยาก เพราะการลงหุน้ครังนีไม่มีการปันผล กาํไร เพราะตอ้งเอากาํไรทีไดไ้ปลงทุน

ต่อ และการใชห้กัภาษีไดห้รือไม่ก็ยงัไม่แน่นอน บริษทัจะเป็นอย่างไรในอนาคต ก็ยงัไม่ทราบ คือ เหมือนเป็นเงิน

บริจาค ก็คงตอ้งขอความร่วมมือจากคณะกรรมการหอการคา้ทุกท่าน ใหร่้วมแรงร่วมใจกนัช่วยกนัลงหุ้น ในส่วนที

หอการคา้รับผดิชอบ จาํนวน เงิน ลงหุน้ ,  บาท และใหใ้ชห้้องสาํนักงานหอการคา้ฯ เป็น สาํนักงาน บริษทั 



ประชารัฐรักษามคัคี จาํกดัชั วคราวในช่วงแรก โดยยงัไม่มีค่าใชจ่้าย แต่ถา้บริษทั จัดตงัแลว้ มีผลกาํไร หรือผล

ประกอบการทีดี ก็จะตอ้งช่วยสนบัสนุนค่าเช่าหอ้ง ค่านาํ ค่าไฟ ใหท้างสาํนกังานหอการคา้ฯ 

 ดร.บุญทอง  เตียรประเสริฐ (ประธานทีปรึกษา) กล่าวว่า จากประสบการทีผ่านมา การจดทะเบียนบริษทั 

จด     % ก่อนได ้แลว้ค่อยมาดูผลประกอบการของบริษทัต่อไปว่าเป็นอยา่ไร ถึงค่อยมาลงทุนเพิมได ้จะเอาเงินมา

ลงทุนทาํไม  %   บริษทัจะบริหารงานขาดทุนหรือไดก้าํไรยงัไม่ทราบเลย เงินฝากอยู่ในธนาคารยงัไดด้อกเบีย  

และการจดัตงับริษทั จดัง่าย แต่เลิกยากกว่า เพราะตอ้งมีเรืองภาษีเขา้มาเกียวขอ้ง ถา้บริษทัมีรายไดก้ต็อ้งเสียภาษี ถา้

ธุรกิจไม่มีผลกาํไรใหบ้ริษทั ไม่มีเงินปันผลใหผู้ถื้อหุน้ แลว้จะจดัตงัไปเพืออะไร  

 นายนายบรรเทา ดวงนภา (แทน) พฒันาการจงัหวดัฉะเชิงเทรา กล่าวว่า เรือง บริษทั ประชารัฐรักษามคัคี

จงัหวดัฉะชิงเทรา จาํกดั เป็นนโยบายของรัฐบาล ทีให้จดัตงั บริษทัประชารัฐรักษามคัคี จาํกดั ทกัจงัหวดัภายมน

เดือนธนัวาคม   ขณะนีจงัหวดัฉะเชิงเทรา ยงัไม่ไดจ้ดัตงับริษทั เพราะ ยงัระดมหุ้นไม่ครบ , ,  บาท 

ไดม้าแลว้ , ,  บาท  ขาดอีก ,  บาท คงตอ้งช่วยกนัหาคนลงหุ้นเพิม เพือระดมหุ้นให้ครบ เพือจะได้

จดัตงับริษทัได ้ตามนโยบายของรัฐบาล  การบริหารงานทุกบริษทั ตอ้งมีผลกาํไร แต่ในระยะแรก ก็ตอ้งเอาผลกไร 

มาลงทุนในบริษัท  เพือบริหารจดัการในบริษทั ให้มนัคงก่อน  จะยงัไม่ปั นผลให้กับผูถื้อหุ้นของบริษัท  สิทธิ

ประโยชน์เรืองการลดหยอ่นภาษีนนักาํลงัผลกัดนัอยู ่แต่ยงัไม่ทราบว่าจะไดห้รือไม่ คงตอ้งรอใหช้ดัเจนก่อน  

 มตทิีประชุม รับทราบ 
 

 .  โครงการ  หอการค้า  สหกรณ์การเกษตร 

 นายจอมพงษ ์ ชูทบัทิม (เลขาธิการ) กล่าวว่า โครงการ  หอการคา้  สหกรณ์การเกษตร ทางหอการคา้ได้

เลือกสหกรณ์การเกษตรบางนาํเปรียว เขา้ร่วมโครงการ  และจะขอเสนอในทีประชุม  บริษทั สหกรณ์ผูเ้ลียงไก่ไข่ 

แปดริว จาํกดั อีก  สหกรณ์ ทีจะเขา้ร่วมโครงการ ทางหอการคา้จะไดไ้ป ดูแล แนะนาํ ส่งเสริม สหกรณ์ผูเ้ลียงไก่

ไข่ ใหเ้ขม้แข็งมากขึน และจะไดมี้การทาํบนัทึกขอ้ตกลง MOU กนัต่อไป 

 มตทิีประชุม รับทราบ 
 

วาระที   เรืองเพอืพจิารณา  

- ไม่มีเรืองนาํเสนอ  

 มตทิีประชุม รับทราบ 
   

วาระที   เรืองข้อเสนอแนะประเด็นปัญหาต่าง  ๆเข้าสู่การประชุม กรอ.จ.ฉช/หอการค้ากลุ่มเบญจบูรพาสุวรรณภูม ิ 

 นายชาลี  เจริญสุข (กรรมการกิตติมศกัดิ ) กล่าวว่าในอดีตเคยมีจุดหนึงทีนาํหล่นอ่างนาํ ทาํให้เกิดปัญหานาํท่วม 

อยากให้โครงการชลประทานฉะเชิงเทรา ช่วยจัดเตรียมแนวทางแก้ไขปัญหาในส่วนนีด้วย และในอนาคตชลประทาน

ฉะเชิงเทรา ช่วยจัดเตรียมแนวทางแกไ้ขปัญหา ในส่วนนีด้วย และในอนาคตเสนอให้ยุบประปานครเนืองเขต และใชก้าร

ประปาบางคลา้เป็นหลกั เหมือนการประปาสามเสน เพราะเชือว่านาํจากอ่างคลองสียดัซึงมีในปริมาณมาก จะสามารถใชถ้าม

อุปโภคไดเ้พียงพอสาํหรับ ประชากร ในจงัหวดัฉะเชิงเทรา 



 นายมนสั  ตนังาม (รองประธาน) กล่าวว่า อยากใหโ้ครงการชลประทานฯ ศึกษาการเก็บนาํของจงัหวดัอืนมีผลต่อการ

เก็บนาํของจังหวดัฉะเชิงเทราหรือไม่ เช่นอ่าเก็บนําชลบุรี เนืองจากอนาคตการจดัเก็บจะเป็นเรืองสาํคัญ ถา้หากจงัหวดั

ฉะเชิงเทรา มุ่งใชน้ําเพียงแค่  อ่างหลกั (คลองสียดั และคลองระบบ) หากเกิดปัญหาขาดนาํในอนาคต ปริมาณนําทีมีจะไม่

เพียงพอ อยากเสนอว่า จะเป็นไปไดไ้หม ถา้หากจงัหวดัฉะเชิงเทรา จะไม่ใชน้าํจากคลองพระองค์เจา้ไชยานุชิต เนืองจากปัญหา

คุณภาพนาํเป็นหลกั  

 นายจิตรกร เผด็จศึก (รองประธาน) กล่าวว่า ปัญหารถบรรทุกเกินนาํหนักทาํให้ถนนชาํรุดเสียหาย เส้นทาง แหลม

ประดู-พนัสนิคม  เพือหาแนวทางทีจะทาํให้การบรรทุกนาํหนักของรถบรรทุกเป็นไปตามกฎหมาย เพือประโยชน์สุขของ

ผูป้ระกอบการและประชาชน 

 นายณรงคศ์กัดิ  แกว้เมืองเพชร (กรรมการ) กล่าวว่า ยืนยนัว่าการเกิดปัญหารถบรรทุกเกินนาํหนักจริง โดยมีสาเหตุ

ดงันี 

.การปล่อยปละละเลยของเจา้หน้าทีรัฐ .ความไม่เคารพกฎหมายของผูป้ระกอบการเอกชน (ผูรั้บเหมา รถขนส่งสินคา้ และ

โรงงานอุตสาหกรรม) . การเติบโตของเศรษฐกิจอย่างรวดเร็ว ทาํให้ผูป้ระกอบการหารถไม่ทนั จึงบรรทุกนาํหนักเกิน   สรุป

อยากให้เจา้หน้าทีรัฐดาํเนินการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด เพือให้ผูป้ระกอบการสามารถแข่งขนัได้อย่างเป็นธรรม  อยาก

เสนอใหท้าํโครงการรถบรรทุกสีขาว 

 นายชาลี  เจริญสุข (กรรมการกิตติมศกัดิ ) กล่าวว่า ปัญหาแรงงานต่างดา้ว อยากให้มีหน่วยงานหลกัทีมีหน้าทีตรวจ

ตราในเรืองนีโดยตรง เนืองจากปัจจุบนัมีหน่วยงานทีเขา้ตรวจหลายหน่วยงาน ทาํให้เกิดความซาํซอ้นและเป็นปัญหาในการ

ทาํงานของภาคเอกชน อยากเสนอใหมี้การจดัตงัหน่วยงานหลกั เช่น จดัหางานและตาํรวจตรวจคนเขา้เมือง เป็นตน้เพือให้การ

บริหารงานเป็นไปอย่างมีระบบ และปราศจากการทุจริต  

 นายวฒันา  รัตนวงศ ์(ประธาน) กล่าวว่าเป็นห่วงเรืองความยากจนของเกษตร โดยเฉพาะกลุ่ม ขา้ว ขา้วโพด 

และมนัสาํปะหลงั เนืองจากเป็นสินคา้ทีมีผลผลิตออกมาพร้อมกนั ทาํใหเ้กิดปัญหาราคาตกตาํ และการระบาย

สินคา้ออกสู่ตลาด   เรืองโครงการช่วยเหลือเกษตรกรนาปีการผลิต -  และการระบายขา้วคลงัจาํนาํขา้ว ได้

ทาํหนงัสือถึง นายกรัฐมนตรี ประธานหอการคา้ไทย  ประธานหอการคา้กลุ่มเบญจบูรพาสุวรรณภูมิ  เนืองจากการ

ระบายขา้วคลงัจาํนาํขา้ว ปี /  , ปี /  , /   คงเหลือคา้งสต๊อก 

จาํนวนขา้วสารประมาณ     .  ลา้นตนั  

เสนอขายแลว้  พฤษภาคม  ครังที /    .  ลา้นตนั 

เสนอขาย  มิถุนายน  ครังที /    .   ลา้นตนั 

  ฉะนนัคงเหลือขา้วในคลงัอีก    .  ลา้นตนั 

 เพือไม่ให้กระทบขา้วผลผลิตนาปี  ภายใน -  เดือน ถึงสินเดือน ตุลาคม  ตอ้งขายให้หมด มิ

เช่นนนัขา้วจะเสือมคุณภาพ เนืองจากภยัแลง้ ชาวนาจะเริมทาํนาไดเ้ดือนกรกฏาคม  , สิงหาคม  , กนัยายน 

 , ตุลาคม  ผลผลิตจะออกเดือนพฤศจิกายน  พร้อมกนัทงัประเทศไทย ซึงผลผลิตนาปีจะออกพร้อม

กนักบัขา้วหอมมะลิในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ภาคเหนือ จาํนวนขา้วทีออกพร้อมกนัในเกือบ  ลา้นตนั รัฐบาล 

โรงสี และผูส่้งออกขา้วต่างประเทศจะบริหารจดัการขา้วนาปีกนัอยา่งไร ซึงโรงสีจะผลิตไม่ทนัแน่นอนเหมือนกบัผู ้



ส่งขา้วออกต่างประเทศเช่นกนั ถา้ผลผลิตขา้วออกเดือนพฤศจิกายน  ถา้หากราคาขา้วเปลือกตกตาํ รัฐบาลตอ้ง

วางแผนการจดัการซือขายขา้วของเกษตรกรไวล่้วงหนา้ก่อนภายใน -  เดือนนี 

 ตามปกติขา้วเปลือกถา้หากไม่มีภยัแลง้ ผลผลิตจะทยอยกนัออก การบริหารจดัการกนัได ้ขา้วหอมมะลิ ขา้ว

เบาจะออกก่อนตุลาคม  – พฤศจิกายน  แลว้ขา้วนาปีก็จะออกตามกนัมา ซึงไม่พร้อมกนัเหมือนปีนี  

 เกษตรกรเฉพาะชาวนา .  ลา้นครอบครัว มีประชากรอยูเ่กือบ  ลา้นคน ซึงทาํนาขาดทุน หลงัจากจาํนาํครังสุดทา้ย 

,  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  ๆทีรู้อยูว่่าทาํนาแลว้ขาดทุนก็ตอ้งทาํ เพราะในครอบครัวและในการศึกษาต่อลูกหลานกินอยู่ในเงินกูท้งัหมดทีนาํมา

ลงทุนทาํนา 

 โครงการ “นาแปลงใหญ่” โครงการประชารัฐ และนโยบายหอการคา้ไทย โครงการ  ไร่  แสน โครงการ  

หอการค้า  สหกรณ์การเกษตร เป็นโครงการมีส่วนช่วยเหลือเกษตรกรมากทีสุดอีกทางหนึงทีจะช่วยภาครัฐได ้โดยมี

โรงสีทวัประเทศไทยตอ้งเขา้โครงการหอการคา้และสภาอุตสาหกรรม ตอ้งร่วมมือกบัรัฐบาลเพือช่วยเหลือเกษตรกรอีก

ช่องทางหนึง 

 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) หมู่บ้าน ,  บาทต่อหมู่บา้น รวมแลว้ ,  ลา้นบาท รัฐบาลยกเลิก

โครงการไดเ้ลย เพราะเกษตรกรชาวนา .  ลา้นครอบครัว เกือบ  ลา้นคน มีรายไดผ้ลกาํไรจากการทาํนาไม่รวม

เกษตรกรมนัสมัปะหลงั , ยางพารา , ปาลม์ และพืชไร่ทุกประเภท รัฐบาลจะไดน้าํงบประมาณไปพฒันาประเทศชาติ

ดา้นอืน  

นายเดชา  ใจยะ  (รองประธาน) กล่าวว่า  คณะกรรมการหอการคา้แต่ละคนมีความรู้ความสามารถ ในการเสนอแนะ 

และแกปั้ญหาต่าง  ๆเป็นอยา่งดี  อยากใหท้างคณะกรรมการหอการคา้ เปลียนแนวทางการทาํงานใหม่ โดยในการประชุมแต่ละ

ครัง        มีหลายคน เสนอ สิงทีเป็นประโยชน์กบัจงัหวดั เช่น เรืองขา้ว เรืองถนน เรืองรถบรรทุกสีขาว  และบางเรืองตอ้งรีบ



ดาํเนินการแกไ้ขในแต่ละเรือง  แต่ทุกครังทีมาประชุม ไดย้นิแต่พูดกนัในทีประชุม ว่าควรทาํอย่างนันอย่างนี  แต่ไม่มีการไป

นาํเสนอในการประชุม กรอ.จงัหวดั  ผมขอแนะนาํว่ากรรมการท่านใด มีความรู้ มีแนวคิด มีคาํแนะนาํ เรืองใดหรือจะเสนอ

โครงการอะไร ตอ้งทาํหนังสือเป็นลายลกัษณ์อกัษร แลว้ก็นาํไปเสนอใน กรอ จงัหวดัฉะเชิงเทรา  เรืองทีท่านเสนอ ก็จะได้

นาํไปบรรจุไวใ้นวาระการประชุมครังต่อไป  ภาครัฐภาคเอกชน ตอ้งทาํงานร่วมกนั  การประชุม กรอ จงัหวดัแต่ละครัง ให้

ท่านสามารถเขา้ไปเสนอไดที้ละหลายๆคน ช่วยกนัเสนอแนะ หาขอ้สรุปก่อนทีจะนาํไปเขา้ประชุม กรอ.จงัหวดั ถา้ทุกท่าน

พดูในทีประชุมหอการคา้ฯ แต่ไม่มีใครไปนาํเสนอ ในทีประชุม กรอ. พดูกนัไปก็ไม่ประโยชน์อะไร   ไม่มีใครแกไ้ขปัญหาได ้

เราตอ้งมีเวที ทีจะนาํเสนอ และใชเ้วทีนันให้เป็นประโยชน์ ถา้มีเรืองทีท่านเสนอบรรจุไวใ้นวาระแลว้ ครังต่อไป ก็จะมีการ

เรียกหน่วยงานทีเกียวข้องกบัเรืองนัน  ๆ      มารับผิดชอบไป และทางหอการคา้ก็สามารถทีจะนาํเสนอประเด็นปัญหาต่าง  ๆ

ผ่านไปยงัหอการคา้กลุ่มเบญจบูรพาสุวรรณภูมิ และไปยงัหอการค้าไทยไดอี้กด้วย ช่วยกันผลกัดนัหลายๆทาง งานจะได้

ประสบความความสาํเร็จลุล่วงไปดว้ยดี 

 มตทิีประชุม รับทราบ 
 

วาระที  เรืองประชาคมเศรษฐกจิอาเซียน (AEC)  ปี  

-  ไม่มีเรืองนาํเสนอ  

 มตทิีประชุม รับทราบ 

วาระที   เรืองยุทธศาสตร์จงัหวดัฉะเชิงเทรา/หอการค้าจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

 นายชาลี  เจริญสุข (กรรมการกิตติมศกัดิ) กล่าวว่า จดัทาํสรุปไดป้ระเด็นยทุธศาสตร์ของจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

 ประเด็น ยทุธศาสตร์ ดงันี  พฒันาภาคอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรมใหเ้ป็นมิตรกบัสิงแวดลอ้มและมีศกัยภาพ

สูง สามารถแข่งขนัไดใ้นระดบัสากล .พฒันาศกัยภาพของภาคเกษตรกรรม ให้เป็นแหล่งผลิตสินคา้เกษตร และ

เกษตรแปรรูปทีมีคุณภาพ ปลอดภยัสูง และมาตรฐานสากล .พฒันาการท่องเทียวเชิงเกษตรนิเวศ และวฒันธรรม

อย่างบูรณาการและมีอตัลกัษณ์ .พฒันาการศึกษาและสาธรณสุข รวมทงัเพิมประสิทธิภาพการรักษาความสงบ

เรียบร้อยและความปลอดภยัในชีวิตและทรัพยสิ์นของประชาชน ทีประชุมไดเ้สนอให้มอบหมายคณะทาํงานจดัทาํ

แผนพฒันาจงัหวดั  ปี ในภารกิจต่างๆ ไปดาํเนินการยกร่างเป้าปีระสงคร์วม ปรับปรุงร่างกลยุทธ์ และตวัชีวดัของ

แต่ละประเด็นยทุธศาสตร์ เพือนาํเสนอทีประชุม เพือพิจารณาในการประชุมครังต่อไป 

มตทิีประชุม รับทราบ 
 

วาระ    เรืองนําเสนอนักธุรกจิรุ่นใหม่ (YEC) 

 นายจอมพงษ ์ ชูทบัทิม (เลขาธิการ) กล่าวว่านักธุรกิจรุ่นใหม่ YEC จงัหวดัฉะเชิงเทรา ร่วมกบั โรงเบียร์

แปดริว จดัคอนเสิร์ต พบกบั ออ๊ฟ พงษพ์ฒัน์ วชิรบรรจงในวนัที  ตุลาคม  รายไดห้ลงัหักค่าใชจ่้าย จะไวใ้ช้

จ่ายในการบริหารงาน YEC  ของหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา ขณะนีอยู่ในขนัตอนการจาํหน่ายบัตรโต๊ะ YEC 

จงัหวดัฉะเชิงเทรา รับมาจาํหน่าย  โต๊ะ ตวัละ ,  บาท (  คน ) ,  บาท (  คน) ,  บา ท (  คน) ,  

บา ท (  VIP  คน) ,  บาท (VIP 8 คน)  ในโต๊ะมี เรด เลเบิล  ขวด มิกเซอร์  ชุด อาหาร  อย่าง (ออเดิร์ฟร้อน 

ยาํสามกรอบ ขา้วเกรียบทอด) คอเสิร์ตเริมแสดง เวลา .  น. เป็นตน้ไป ขอความร่วมมือให้คณะกรรมการและ



สมาชิกหอการคา้และกรรมการ นักธุรกิจรุ่นใหม่ YEC จงัหวดัฉะเชิงเทรา ช่วยกนัสนับสนุนการจดังานในครังนี

ดว้ย 

 มตทิีประชุม รับทราบ 
 

วาระ     เรืองอนื ๆ (ถ้าม)ี  

 นายจอมพงษ์  ชูทับทิม (เลขาธิการ) กล่าวว่าต่อไปหอการคา้จะมีการตงัปฏิทินแผนงานของหอการค้า

จงัหวดัฉะเชิงเทรา ภายในการ บริหารงาน  ปี มีแผนงานอะไรบา้ง ทีทางหอการคา้จะจดักิจกรรม แลว้เราก็ทาํงาน

ตามแผนงานทีวางไว ้  

  มตทิีประชุม รับทราบ 
 

 

ปิดประชุมเวลา .  น. 

 

(นายจอมพงษ ์ ชูทบัทิม) 

เลขาธิการหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา /ตรวจรายงานการประชุม 
 

นายพรชยั ธรรมจรูญ ผูจ้ดัการหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา / บนัทึกรายงานการประชุม 

นางนาํฝน ชะเอมทอง เจา้หนา้ทีหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา / พิมพร์ายงานการประชุม 
 


