
 

รายงานการประชุมคณะกรรมการหอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา  ครังที /   

วันพฤหัสบดีที  พฤศจิกายน  

ณ ห้องประชุมอาคารหอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา   ต. หน้าเมือง อ. เมือง จ. ฉะเชิงเทรา   
 

ผู ้เข้าประชุม 

 1.ดร.บุญทอง เตียรประเสริฐ       ประธานทีปรึกษา 

 .นายสุทิน พรวงศ์ทอง       ทีปรึกษา 

 .นายสมนึก   ทักษิณา        ประธานกิตติมศักดิ 

4.นายชาลี เจริญสุข        กรรมการกิตติมศักดิ 

 5.นายสมพงษ ์ นําศรีเจริญสุข       กรรมการกิตติมศักดิ 

 6.นายชัยรัตน ์ โสธรนพบุตร       รองประธาน 

 7.นายมนัส ตั นงาม        รองประธาน 

 .นางบุญมี ศรีสุข        รองประธาน 

 9.นางขันคํา ศรีวรรณ       รองประธาน 

 .นางอาภรณ์ ว ัชระ        รองประธาน 

 11.นายประโยชน์โสรัจจกิจ       รองประธาน 

 .นายอาทร ช่วยณรงค ์       รองประธาน 

 13.นายจิตรกร เผด็จศึก        รองประธาน 

 14.นายจอมพงษ ์ชูทับทิม        เลขาธิการ 

 .นายชัยรัตน ์ ตันคงคารัตน ์       กรรมการ 

 16.นายณรงค์ศักดิ  แก้วเมืองเพชร       กรรมการ 

 .นายอาทร ผดุงเจริญ       กรรมการ 
  

นายจอมพงษ์ ชูทับทิม (เลขาธิการ) กล่าวเปิดประชุมคณะกรรมการหอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา  เวลา .  น. 
 

วาระที  เรืองแจ้งให้ทีประชุมทราบ 

- กิจกรรมร่วมกับหอการค้าอืน  ๆ

19 พฤศจิกายน   เวลา .  น. หอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา ร่วมกับหน่วยงานเกียวข้องจัดพิธีเปิดโครงการ 

รถบรรทุกสีขาว (ประชารัฐ) ณ บริเวณด่านช่างนํ าหนักถาวรบางไผ่ ต.บางไผ่ อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 

22 พฤศจิกายน  เวลา .  น. หอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรมศพ  

สามีคุณวิกางอร  เสาธงไชยคง  สมาชิกหอการค้าฯ ณ ว ัดแหลมใต้ อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา  

24 พฤศจิกายน  เวลา .  น. หอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรมศพมารดา 



ภรรยาคุณกังวาล  ลีละพัฒนา ณ ศาลาปัญญาศาลาธรรม อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา  

 -  พฤศจิกายน   นายวัฒนา  รัตนวงศ์ ประธาน นางขันคํา  ศรีวรรณ รองประธาน นายจอมพงษ์ ชูทับทิม   

เลขาธิการ นายชัยรัตน์  ตันคงคารัตน์ นางปราณี  แสงจันทร์ กรรมการ ร่วมการสัมมนาหอการค้าทั วประเทศไทย ครั งที    

ณโรงแรมกรุงศรีริเวอร์  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  โดยปีนี นายอนุกูล ตังคณานุกูล ผู ้ ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา ได้รับรางวัล 

สําเภาทอง คือรางวัลด้านการมีส่วนร่วมระหว่างภาครัฐ และเอกชน และหอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา ได้รับรางวัลหอการค้ายอด

เยียม ประจําปี   

  พฤศจิกายน  เวลา .  น. หอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา ร่วมงานเลี ยงแสดงความยินดี คุณอรรถพล  

สิทธิโชคดี กรรมการหอการค้าฯ เนืองในโอกาส ทําบุญโรงงาน รับพระราชปริญญาบัตร และรับรางวัลเชิดชูเกียรติ JC ณ 

สิทธิโชคดี ก่อสร้าง ต.บางพระ อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา  

 4 ธันวาคม    เวลา . น. หอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา ร่วมกับชมรมวิงเมืองริว จัดกิจกรรมเดิน-วิงสวนของพ่อ 

ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อน อันเนืองมาจากพระราชดําริ อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา  

 ธันวาคม  เวลา .  น.หอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรมศพ บิดา คุณจิตรกร  

เผด็จศึก รองประธาน ฯ ศาลา  ว ัดโสธรวรารามวรวิหาร อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 

 14 ธันวาคม  เวลา . - .  น. นายวัฒนา  รัตนวงศ์ ประธาน ร่วมประชุมคณะกรรมการหอการค้าไทย

ครั งที /  ณ ห้องสัมมนา อาคาร  ชั น  มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 

 ธันวาคม  เวลา . - .  น. นายวัฒนา  รัตนวงศ์ ประธาน นายจอมพงษ์  ชูทับทิม เลขาธิการ นาง

อาภรณ์ ว ัชระ รองประธาน นายชัยรัตน์  ตันคงคารัตน์ นายทรงภพ ยงศิริ  กรรมการ  นายพรชัย  ธรรมจรูญ ผู ้จ ัดการ

หอการค้า นางนํ าฝน  ชะเอมทอง เจ้าหน้าที ร่วมประชุมคณะกรรมการหอการค้ากลุ่มเบญจบูรพาสุวรรณภูมิ ณ ห้อง

ประชุมโรงแรม แกรนด์ ไดมอนด์ จังหวัดบันเตียเมียนเจย ประเทศกัมพูชา  
  

- กิจกรรมร่วมกับภาครัฐ 

 พฤศจิกายน   เวลา . - .  น.นายชาลี  เจริญสุข  กรรมการกิตติมศักดิ  ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทํา 

การพัฒนาอุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา ณ โรงแรมแกรนด์ รอย ัล พลาซ่า จังหวัดฉะเชิงเทรา 

 พฤศจิกายน   เวลา .  น. คณะกรรมการหอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา ร่วมกิจกรรมเทิดพระเกียรติ  ธ 

สถิตในดวงใจ โดยมีการแปรอักษรเป็นรูปเลข ๙ ในหัวใจ การจุดเทียนถวายความอาลัย และร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระ

บารมี  ณ บริเวณหน้าศาลาจัตุรมุข ศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา 

 พฤศจิกายน   เวลา .  น. นายชาลี  เจริญสุข  กรรมการกิตติมศักดิ ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพือ

ขับเคลือนการจัดทําแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด ภาคกลางตอนกลาง  จังหวัด (ฉะเชิงเทรา สมุทรปราการ สระแก้ว 

ปราจีนบุรี นครนายก ณ ห้องประชุมสุนทรพิพัฒน์ ชั น  ศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา  สรุปรายงานการประชุม กลุ่ม

จังหวัดภาคกลางตอนกลางร่วมมือกันตอบโจทย์วิสัยทัศน์ ศูนย์กลางอุตสาหกรรมสีเขียว การท่องเทียวเป็นมิตรกับ

สิงแวดล้อม และประตูสู่อาเซียนและโลก  รัฐมนตรีช่วยกระทรวงมหาดไทยได้ให้นักวิชาการสรุปผล  การคัดเลือก       

ประเด็น  เรือง คือ   พืชสมุนไพร  และมะม่วง   มี Flagship Project   ต้นนํ า กลางนํ า และ ปลายนํ า 



.  พืชสมุนไพร  ตามแผนการใช้งบประมาณกลุ่มจังหวัด โรงพยาบาลอภัยภูเบศร  จะเป็นเจ้าภาพในการ

ประสานความร่วมมือกับ  จังหวัด เพือเพิมจํานวนผู้สนใจการผลิตสมุนไพร และ จะได้ให้เกษตรกรเปลียนจากการปลูก

ข้าว มาปลูกพืชสมุนไพร โดยจะต้องสร้างเครือข่ายกลุ่มจังหวัดให้สําเร็จในปี   อย่างต่อเนือง ถึง ปี    ต้นนํ า คือ

เกษตรกร(ผู ้ปลูกพืชสมุนไพร)  กลางนํ าคือ การแปรรูป(โรงพยาบาลอภัยภูเบศร)  ปลายนํ า คือ การจัดจ ําหน่าย  (ได้มี

โครงการทีเมืองทองธานี) 

. มะม่วง มีการปลูกมากคือ จังหวัดฉะเชิงเทรา จังหวัดปราจีนบุรี  ในแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดมีโครงการ ต้นนํ า 

ส่งเสริมและพัฒนาการผลิตไม้ผลคุณภาพดี, ปรับปรุงคุณภาพดิน,  กลางนํ า  ส่งเสริมการแปรรูป และ พัฒนาบรรจุภัณฑ์

เพือส่งออกสินค้า, สร้าง story มะม่วงบางคล้า มะม่วงปราจีนบุรี  ปลายนํ า การเชือมโยงเครือข่ายผู ้ผลิตและ

ผู ้ประกอบการตลาดไม้ผลมากขึ น    ต้องมีตลาดกลางทีรับซือไม้ผล และ ส่งเสริมการปลูกไม้ผล  แบบสร้างเครือข่าย  

เปลียนพฤติกรรมการปลูกข้าว  มาปลูกไม้ผลทีได้ราคามากกว่า และต้องควบคุม Supply & Demand 

 พฤศจิกายน   เวลา .  น. คณะกรรมการหอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา ร่วมการจัดงาน “รวมพลังแห่ง

ความภัคดี” กิจกรรมปฏิญาณตนเพือชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย ์ เบือง หน้าพระบรมฉายาลักษณ์  ณ พระอุโบสถวัดโส

ธรวรารามวรวิหาร อ ําเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา 

  พฤศจิกายน   เวลา .  น. นายชาลี  เจริญสุข  กรรมการกิตติมศักดิ นายณรงค์ศักดิ   แก้วเมืองเพชร 

กรรมการ ร่วมประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชน เพือพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจจังหวัดฉะเชิงเทรา 

( กรอ. จังหวัด)   ครั งที /  ณ ห้องประชุมสุนทรพิพิธ ชั น  ศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา สรุปรายงานการประชุม  

ประธานทีประชุม นายกิตติพันธ์  โรจนชีวะ  รองผู ้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา  เรืองที 1 ความคืบหน้า รถบรรทุกสีขาว

(ไม่บรรทุกนํ าหนักเกิน)ประชารัฐ  แจ้งว่าได้มีการเปิดโครงการไปแล้วเมือวันที 18 พฤศจิกายน 2559 โดยมีภาคส่วนให้

ความร่วมมือทั งหมด 9 หน่วยงานด้วยกัน   สิงทีสําคัญคือจัดหาตราชั งเพิมเติม โดยแขวงทางหลวงได้ขอตราชั งลอยเพิม

อีก 1 เครืองแล้ว รวมมีตราชั ง จากตํารวจทางหลวง จากทางหลวงชนบท จากแขวงทางหลวง รวม 3 เครือง  เรืองที 2  

แขวงทางหลวงแจ้งข่าวดีว่า ถนน 304 ช่วงบายพาส ถึง พนมสารคาม ว ันนี   ฝ่ายออกแบบได้ส่องกล้องเพือขยายเป็น  8 

ช่องจราจร   และ  ถนนสุขุมวิทสายเก่า บางปะกง ถึง คลองด่าน ก็ก ําลังสํารวจ จะได้งบประมาณปี 2561-2562    เรืองที 3  

กรณีไม้กั นทางรถไฟ ตัดกับรถยนต์ ถนนทางหลวงท้องถิน(อบจ.) จุดตัดคลองเปรง ไม้กั นเสียบ่อยอาจเกิดอันตราย  การ

รถไฟไม่มา  นายชาลี เจริญสุข เสนอให้ทางหลวงท้องถิน หรือ ทางหลวงชนบท  สร้างสะพานยกระดับข้ามรถไฟ  แบบ

เดียวกับยกระดับข้ามรถไฟของอําเภอบางนํ าเปรี ยว ซึงสร้างมานานแล้วเพือรองรับการขนส่งจากจังหวัดสระบุรี  ซึง

ปลอดภัยมาก  ผู ้ขับขีแทบไม่ทราบเลยว่าผ่านทางรถไฟแล้ว 

 พฤศจิกายน   เวลา .  น. นาย จิตรกร  เผด็จศึก รองประธาน ร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์อ ํานวย

ความปลอดภัยทางถนนจังหวัดฉะเชิงเทรา  ครั งที /   ณ ห้องประชุม ชั น  อาคารเฉลิมพระเกียรติ  สํานักงาน

เทศบาลเมืองจังหวัดฉะเชิงเทรา  

 พฤศจิกายน   เวลา .  น.นางบุญมี ศรีสุข รองประธาน ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการกอง

กองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดฉะเชิงเทรา ปี  (รุ่นที ) ณ ห้องนิลกาฬ โรงแรมแกรนด์ รอย ัลพล่าซา อ.เมือง จ.

ฉะเชิงเทรา  



 พฤศจิกายน   เวลา . - .  น. นายณรงค์ศักดิ   แก้วเมืองเพชร กรรมการ ร่วม การประชุมย่อย        ( 

focus Group ) จากผู ้ ทีมีส่วนเกียวข้องในพืนทียุทธศาสตร์ โครงการศึกษาประเมินผลการดําเนินการพฒันาระบบ       โลจิ

สติกส์ของประเทศไทย ครั งที /  ณ โรงแรมการ์เด้น คลิฟ รีสอร์ท แอนด์ สปา พัทยา 

  พฤศจิกายน   เวลา .  น. นายชาลี  เจริญสุข  กรรมการกิตติมศักดิ  ร่วมประชุมคณะกรรมการ

ประสานแผนพัฒนาท้องถินระดับจังหวัด ครั งที /  ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา        

ต. บางแก้ว อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา  

 พฤศจิกายน   เวลา . - .  น.นายชาลี  เจริญสุข  กรรมการกิตติมศักดิ ร่วมสัมมนาโครงการ

ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของอุตสาหกรรมในภูมิภาคประจําปีงบประมาน   ณ ห้องเพทาย 

โรงแรมแกรนด์ รอย ัล พลาซ่า อ ําเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา 

 พฤศจิกายน   เวลา . - .  น. นายชาลี  เจริญสุข  กรรมการกิตติมศักดิ  ร่วมประชุมเตรียมการจัด

งานสมัชชาคุณธรรมระดับภูมิภาค (ภาคกลาง) ณ ห้องประชุมไพลิน ชั น  โรงแรมแกรนด์ รอย ัล แอนด์พลาซ่า  อ ําเภอ

เมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา 

 พฤศจิกายน   เวลา .  น. นายอาทร ช่วยณรงค์ รองประธาน ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการ

กองกองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดฉะเชิงเทรา ปี  (รุ่นที ) ณ ห้องนิลกาฬ โรงแรมซันไลส์ ลากูน โอเทล  อ.บางคล้า 

จ.ฉะเชิงเทรา  

29 พฤศจิกายน  เวลา .  น. นายจิตรกร  เผด็จศึก รองประธาน ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ

ประจําเดือนพฤศจิกายน  ณ ห้องประชุม มรุพงษ์ศิริพัฒน์ (ห้องประชุม  ชั น  ) ศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา 

 พฤศจิกายน  เวลา . - . น. นายวัฒนา รัตนวงศ์ ร่วมประชุมเรืองแนวทางการสร้างความเข้มแข็ง

และยงัยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ ณ ตึกสันติไมตรี (หลังนอก ) ทําเนียบรัฐบาล 

 พฤศจิกายน  เวลา .  น. นายณัฏฐ์  กิตติกูล กรรมการ ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาเงือนไข

ใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจําทางประจําจังหวัดฉะเชิงเทราครั งที /  ณ ห้องประชุมนาม ตณัฑิกุล 

สํานักงานขนส่งจังหวัดฉะเชิงเทรา 

 ธันวาคม  เวลา .  น.คณะกรรมการหอการค้า ร่วมพิธีบําเพ็ญกุศล บัญญาสมวาร (  ว ัน) เพือถวาย

เป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จ พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ พระอุโบสถวัดโสธรวราวรวิหาร  

 ธันวาคม  เวลา .  น. นายจอมพงษ์  ชูทับทิม เลขาธิการ ร่วมประชุมเตรียนความพร้อมในการต้อนรับ

คณะเมืองเจียหยางสาธารณรัฐประชาชนจีน ณ ห้องประชุมสุนทรพิพิธ ชั น  ศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา 

1 ธันวาคม  เวลา .  น.  นายณรงค์ศักดิ   แก้วเมืองเพชร กรรมการ ร่วมประชุมโครงการวางและจัดทําผ ัง

เมืองรวมบริเวณอุตสาหกรรมและชุมชนแปลงยาวจังหวัดฉะเชิงเทราเพือพิจารณากําหนดเขตผังฯ ณ ห้องประชุมสุนทร

พิพิธ ชั น  ศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา  

2 ธันวาคม  เวลา 09.30 น.นายพรชัย ธรรมจรูญ ผู ้จ ัดการหอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา ร่วมประชุม

คณะอนุกรรมการพัฒนาสือปลอดภัยสร้างสรรค์จังหวัดฉะเชิงเทรา ครั งที /   ณ ห้องประชุมสุนทรพิพิธ ชั น  ศาลา

กลางจังหวัดฉะเชิงเทรา  



 ธันวาคม  เวลา .  น. นายชาลี  เจริญสุข  กรรมการกิตติมศักดิ ร่วมประชุมแนวทางการสร้างความ

เข้มแข็งและย ั งยืนให้กับเศษฐกิจภายในประเทศผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล(Video Conference System) ณ ห้องประชุม

มรุพงษ์ศิริพัฒน์ ชั น  ศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา  

 ธันวาคม  เวลา .  น.คณะกรรมการหอการค้าร่วมพิธีทําบุญตักบาตร เพือถวายเป็นพระราชกุศล เนือง

ใน ว ันคล้ายว ันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ ศาลาจัตุรมุข หน้าศาลากลางจังหวัด

ฉะเชิงเทรา  

 ธันวาคม  เวลา . - .  น.นายวัฒนา  รัตนวงศ์ ประธาน นายชาลี  เจริญสุข  กรรมการกิตติมศักดิ  นาย

ชัยรัตน์  โสธรนพบุตร นางวรนิต  กตญาณ นางอาภรณ์ ว ัชระ รองประธาน  ร่วมต้อนรับคณะจากเมืองเจียหยาง 

สาธารณรัฐประชาชนจีน ณ ห้องประชุมมรุพงษ์ศิริพัฒน์ ชั น  ศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา 

 ธันวาคม  เวลา .  น. นายนายชาลี  เจริญสุข  กรรมการกิตติมศักดิ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการ

ปฏิบัติวิปัสนากัมมัฎฐาน ณ ห้องประชุมวิทยาลัยสงฆ์พุทธโสธร  

 ธันวาคม  เวลา . - .  น. นายณรงศักดิ  แก้วเมืองเพชร กรรมการ ร่วมประชุมประชาคมท้องถิน ณ 

ห้องประชุมบางแก้ว องค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา ต. บางแก้ว อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา 

  ธันวาคม  เวลา .  น. นายวัฒนา รัตนวงศ์  ประธาน ร่วมประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด

ฉะเชิงเทรา ณ ห้องประชุมเมืองฉะเชิงเทรา สํานักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต  

  ธันวาคม  เวลา  . - .  น. นายชาลี  เจริญสุข  กรรมการกิตติมศักดิ   นายณรงศักดิ  แก้วเมืองเพชร 

กรรมการ ร่วมประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด (ก.บ.ก.) 5 จังหวัด  สมุทรปราการ, ฉะเชิงเทรา นครนายก, 

ปราจีนบุรี และ สระแก้ว  เพือพิจารณางบประมาณวาระพิเศษเร่งด่วน วงเงิน 5,000 ล้านบาท  โดยต้องเสนอโครงการต่าง

เพือให้สภาพัฒน์ได้พิจารณาคัดเลือกโครงการ โดยมีประเด็นยุทธศาสตร์ 5 ด้าน 

สําหรับจังหวัดฉะเชิงเทราได้เสนอโครงการส่วนใหญ่จะเป็นการปรับปรุงซ่อมผิวจราจร โครงการละ 50 ล้าน 

เพราะเนืองจาก กรอบวงเงิน 5,000 ล้าน ต้องแล้วเสร็จภายใน 1 ปี คือ 2560  และต้องตอบโจทย์เชือมโยงกลุ่มจังหวัดให้

ได้ประโยชน์ทางด้านเศรษฐกิจด้วย ทางด้านการท่องเทียว, การจําหน่ายสินค้า OTOP สินค้าประชารัฐ, และ โครงการ

อนุรักษ์สิงแวดล้อมทรัพยากรธรรมชาติ อาทิการป้องกันการกัดเซาะชายฝังทะเลของอําเภอบางปะกง  การสร้างเขือน

ป้องกันนํ าเค็มรุกคืบ และเก็บนํ าจืดทีปล่อยจากเขือนใหญ่ของจังหวัดในกลุ่มจังหวัด 

จังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นศูนย์กลางของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนกลาง จึงจ ําเป็นอย่างเร่งด่วนทีจะต้องวาง

โครงสร้างพืนฐานให้รองรับการจราจรทีขยายตัวอย่างรวดเร็ว  จนเกิดปัญหาจราจรติดขัด  รถบรรทุกขนส่งสินค้า กับรถ

นักท่องเทียวมีจ ํานวนมากขึ น  จนเกิดปัญหาการส่งมอบสินค้าไม่ตรงตามเวลา  สินเปลืองเชือเพลิง และเกิดอุบัติเหตุ

สูญเสียชีวิตและทรัพย์สิน เกินเกณฑ์มาตรฐานทีนายกรัฐมนตรีได้ตั งเป้าไว ้ คือ อุบัติเหตุลดลงตํ ากว่า  1,600 คน ต่อ

ประชากร 100,000 คน ต่อปีให้ได้      จึงเป็นทีมาของโครงการต่างๆ ทีก ําลังก่อสร้าง การขยายถนนสายอ่อนนุช-

สมุทรปราการ-ฉะเชิงเทรา-คลองสวน เป็น 4 ช่องจราจร  โครงการขยายถนนบางนํ าเปรี ยว-องครักษ์-นครนายก  เป็น 4 

ช่องจราจร (ก ําลังดําเนินการ)   รวมทั งโครงการใหม่คือขยายถนน 304 ฉะเชิงเทรา-พนมสารคาม เป็น 8 ช่องจราจร 

พร้อมสร้าง   และพร้อมสร้างสะพานยกระดับข้ามแยก ว ัดสมานรัตนาราม, สีแยกบางคล้า, สีแยกพนมสารคาม,  รวมทั ง



โครงการสร้างอุโมงลอดแยกเข้าว ัดโสธรวรารามวรวิหารตรงหน้า โรบินสัน และ  สามแยกเข้าถนนบายพาส  เป็นต้น     

โครงการด้านความปลอดภัยจุดตัดรถไฟ และ รถยนต์ ถนนสายรองเช่นถนนวัดหนามแดง-คลองเปรง  ขององค์การ

บริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา ถนนสายลําต้อยติง กรุงเทพมหานคร  ฝากให้ทางกระทรวงคมนาคมระหว่างการรถไฟ 

คุยกับ แขวงทางหลวงแผ่นดิน,ทางหลวงชนบท,และทางหลวงท้องถิน ดําเนินการของบประมาณเพือทําสะพาน 

Overpass  ข้ามทางรถไฟ เพือความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ผูอ้ ํานวยการโรงพยาบาลอภัยภูเบศร์ 

สนับสนุน แนวทางทีจังหวัดฉะเชิงเทราเสนอ โดยเฉพาะ Overpass ข้ามจุดตัดรถไฟ 

 ธันวาคม  เวลา .  น. นายชาลี เจริญสุข กรรมการกิตติมศักดิ  ร่วมประชุมคณะกรรมการกําหนดราคา

ทรัพย์จังหวัดฉะเชิงเทรา ณ สํานักงานบังคับคดีจังหวัดฉะเชิงเทรา  

 ธันวาคม  เวลา .  น. นายชาลี เจริญสุข กรรมการกิตติมศักดิ  นายณรงศักดิ  แก้วเมืองเพชร กรรมการ 

ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.) และคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพือ

แก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนกลาง (กรอ. กลุ่มจังหวัด) เพือจัดทําโครงการของกลุ่มจังหวัดตาม

แนวทางการสร้างความเข้มแข็งและย ั งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ ณ ห้องประชุมมรุพงษ์ศิริพัฒน์ ชั น  ศาลากลาง

จังหวัดฉะเชิงเทรา 

 ธันวาคม  เวลา . - .  น. นายวัฒนา รัตนวงศ์ ประธาน นายชาลี เจริญสุข  กรรมการกิตติมศักดิ            

นายจอมพงษ์  ชูทับทิม เลขาธิการ นายจิตกร  เผด็จศึก รองประธาน ร่วมการจัดงานวันต่อต้านคอร์รัปชั นสากล (ประเทศ

ไทย) ณ ห้องประชุม ชั น  อาคารราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์ 

9 ธันวาคม  เวลา .  น. นายชาลี เจริญสุข กรรมการกิตติมศักดิ   ร่วมประชุมคณะทํางานด้านการบริหาร

จัดการขยะมูลฝอยชุมชน “ จังหวัดสะอาด” ระดับจังหวัด ณ ห้องประชุมมรุพงษ์ศิริพัฒน์ ชั น  ศาลากลางจังหวัด

ฉะเชิงเทรา 

 ธันวาคม  เวลา .  น. นายวัฒนา  รัตนงวงศ์ ประธาน ร่วมประชุมหารือข้อราชการในประเด็น

เกียวกับ กระทรวงร่วมกับนายยุทธนา  หยิบการุณ ผู ้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง ในโอกาส เดินทางมาตรวจราชการ

ภูมิภาค ณ ห้องประชุม ศุภกิจวิเลาขาการ ชั น  ศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา (หลังเก่า)  

 ธันวาคม  เวลา . - .  น.นางอาภรณ์  ว ัชระ นางวรนิต กตญาณ รองประธาน นางโสภา  วโรกร 

กรรมการ  ร่วมอบรมเสริมสร้างศักยภาพทางการตลาด ให้กับเครือข่ายพันธมิตรทางการท่องเทียวจังหวัดเบญจบูรพา

สุวรรณภูมิ หัวข้อTourism Marketing 4.0 lead to the new vision  ณ ห้องชลธี  โรงแรมซันธารา เวลเนส รีสอร์ท จังหวัด

ฉะเชิงเทรา 

 ธันวาคม  เวลา . - .  น.นายชาลี เจริญสุข กรรมการกิตติมศักดิ ร่วมประชุมสรุปผลการศึกษา

โครงการ (สมัมนาครั งที  ) การศึกษาความเหมาะสมทางด้าน เศรษฐกิจ วิศวกรรม และกระทบสิงแวดล้อม โครงการ

ก่อสร้างแนวทางใหม่ สาย ทางเลียงเมืองฉะเชิงเทรา ณ ห้องบุษราคัม ชั น  โรงแรมแกรนด์ รอย ัล พลาซ่า อ ําเภอเมือง

ฉะเชิงเทรา  

 ธันวาคม  เวลา . - .  น.นายชาลี เจริญสุข กรรมการกิตติมศักดิ ร่วมงานมหกรรมมะนาวอารมดี 

ครั งที   ณ ศูนย์เรียนรู้เกษตรผสมผสาน Smile Lemon ต.บางตลาด อ.คลองเขือน.จ.ฉะเชิงเทรา   



  ธันวาคม  เวลา .  น. นายณรงค์ศักดิ   แก้วเมืองเพชร กรรมการ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีการเปิด

โครงการ “การสร้างและพัฒนาเครือข่ายอุตสาหกรรมรักษ์สิงแวดล้อมปี ”  ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัด

ฉะเชิงเทรา ตําบล บางแก้ว อ ําเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา  

  ธันวาคม  เวลา .  น .นาย  นายชาลี เจริญสุข กรรมการกิตติมศักดิ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดการ

สัมมนา โครงการ “ การสร้างและพัฒนาเครือข่ายอุตสาหกรรมรักสิงแวดล้อม ปี .” ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัด

ฉะเชิงเทรา ตําบลบางแก้ว อ ําเภอเมืองจังหวัดฉะเชิงเทรา  

 ธันวาคม  เวลา .  น. นายจิตกร  เผด็จศึก รองประธาน ร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบการใช้

งานของระบบกล้องโทรทัศนว์งจรปิด (CCTV) ระดับจังหวัด ครั งที /   ณ ห้องประชุมมรุพงษ์ศิริพัฒน์ ชั น  ศาลา

กลางจังหวัดฉะเชิงเทรา  

 ธันวาคม  เวลา .  น.นายจิตกร  เผด็จศึก รองประธาน ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมการดําเนินการ

ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่  ณ ห้องประชุมมรุพงษ์ศิริพัฒน์ ชั น  ศาลากลางจังหวัด

ฉะเชิงเทรา 

 ธันวาคม  เวลา .  น. นาย ชาลี นายจิตกร นายณรงค์ศักดิ  ร่วมประชุมคณะกรรมการ กรอ. จังหวัด

ฉะเชิงเทรา ครั งที /  ณ ห้องประชุมสุนทรพิพิธ ชั น  ศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทร 

 ธันวาคม  เวลา .  – .  น. นายชาลี เจริญสุข กรรมการกิตติมศักดิ ร่วมประชุมตามโครงการ

รณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE จังหวัดฉะเชิงเทรา ณ ห้องประชุมมรุพงษ์ศิริพัฒน์ 

(ห้อง  )ชั น  ศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา 

 ธันวาคม  เวลา .  น. นายวัฒนา รัตนวงศ์ ประธานหอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา ร่วมประชุม

คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดฉะเชิงเทรา ณ ห้องประชุมเมืองฉะเชิงเทรา สํานักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษา

ฉะเชิงเทรา เขต   
 

- กิจกรรมอืนๆ  

 ธันวาคม  เวลา .  น.หอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา ร่วมสนับสนุนเงิน ,  บาท โครงการ ร้อยดวงใจ 

พร้อมใจภักดิ  รู้รักสามัคคี ทําดีเพือพ่อ ณ ว ัดวิเวกอาราม ต.บางขวัญ อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา  

 ธันวาคม  เวลา .  น. กรรมการหอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา ร่วมพิธีเปิดอุทยานธรรมพระศรีอริยะเนต

ไตรยโพธิสัตว์ และสมโภช พระศรีอริเนตไตรย โพธิ สัตว์ พระโพธิ สัตว์ กวนอิม พระอรหันต์ จี กง 

 ธันวาคม  เวลา .  - .  น.นาย ชาลี นายจิตกร นายณรงค์ศักดิ ร่วม ประชุมคณะกรรมการและที

ปรึกษาคณะกรรมการบริหารสภาอุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา ครั งที /  ณ ห้องไพลิน โรงแรมแกรนด์ รอย ัล 

พลาซ่า อ ําเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา 

มติทีประชุม รับทราบ 
 

วาระที   เรืองรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา ครังที  /   

 มติทีประชุม รับรอง 



 

วาระที   เรืองสืบเนืองจากการประชุม 

 3.1 สรุปการจัดงานหอการค้าแฟร์ ครังที  “อร่อยได้ไร้แอลกอฮอล์” 

 นางบุญมี  ศรีสุข (รองประธาน) กล่าวสรุปเรืองการจัดงานหอการค้าแฟร์ ครั งที  “อร่อยได้ไร้แอลกอฮอล์ 

ระหว่างว ันที -  พฤศจิกายน  ณ บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา ในการจัดงานครั งนี  มีบูธ  บูธ 

บูธมุม  บูธ บูธธรรมดา  บูธ  จากแบบสอบถามผู้ประกอบการ ทีได้รับ มียอดขายรวมของการจัดงานประมาณ  

, ,  ล้านบาท มีข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็นดังนี   เรืองสถานทีเหมาะสมทีสุด ระยะเวลาการจัดงาน น่าจะ -  ว ัน 

ขนาดบูธสินค้าบูธสินค้า น่าจะ 4 X 4 เมตร ควรเป็นบูธติดแอร์  ความคิดเห็นจากผู ้ เข้าชมงาน สินค้ามีคุณภาพ สินค้าไม่

แพง อาหารอร่อย มีความหลากหลาย มีกิจกรรมสาธิตอาหารทีพ่อหลวงทรงโปรดแจก สรุปรายรับรายจ่าย รายได้ ค่า

สนับสนุน ,  บาท ค่าบูธ  ,   บาท ค่าสนับสนุนการจัดงานจาก (สสส.) ,  บาท 

รวมรายรับ ,  บาท รายจ่าย , .  บาท รายรับสูงกว่ารายจ่าย , .  บาท  ไว ้ใช้จ่ายในการบริหารงาน

หอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา รายละเอียดต่างๆ อยู่ในเอกสาร  มีปัญหาเรืองการจอดรถ ของผู ้ประกอบการ จะจอด

ขวางทางหน้างาน จอดทิ งไว้ทั งว ัน ปัญหาเรืองการประชาสัมพันธ์ ไม่ได้มาก เพราะกําลังอยู่ในช่วงเศร้าโศกเสียใจ 

กิจกรรมบนเวทีไม่มี การทํางานต้องมีปัญหา มีปัญหาก็ต้องแก้ไขกันไป แต่งานก็สําเร็จลุล่วงไปด้วยดี ต้องขอบคุณ

คณะกรรมการหอการค้าทีให้ความร่วมมือ และให้การสนับสนุนการจัดงานครั งนี 

 นายชัยรัตน์ โสธรนพบุตร (ประธานทีประชุม) กล่าวขอบคุณคุณบุญมี  ศรีสุข รองประธานฝ่ายหารายได้ ทีเป็น

ประธานการจัดงานหอการค้าแฟร์ ครั งที  “อร่อยได้ไร้แอลกอฮอล ์ ทําให้หอการค้ามีรายได้ไว ้ใช้จ่ายในการบริหารงาน 

และถือว่าการจัดงานครั งนี ประสบความสําเร็จเป็นอย่างมาก 

 มติทีประชุม รับทราบ 
 

   .  กิจกรรมปันจักรยาน  ปี นามเมืองฉะเชิงเทรา  

 นายมนัส  ตั นงาม (รองประธาน) กล่าวว่า กิจกรรมปันจักรยาน  ปี นามเมืองฉะเชิงเทรา เดิมกําหนดจัดว ันที 

 ธันวาคม  แต่พอมาเจอเรืองพระเจ้าอยู่หัวสวรรคต เลยต้องเลือนออกไปให้ เลย  ว ันไปก่อน อาจจะจัด

กิจกรรมช่วงปลายเดือนมกราคม  ประมาณวันที  -  มกราคม  คงต้องหารือกับทีมงานอีกครั ง ว่าเป็น

ช่วงเวลาทีเหมาะสมหรือเปล่า มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์ จัดกิจกรรมปันจักรยานในวันที  กุมภาพันธ์  ทาง

บริษัท เอ็น เอส เอส เคเบิล ทีวี จ ํากัด จัด เดือนมีนาคม   ทางหอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทราคงต้องจัดเดือนมกราคม 

 เพราะผู ้สนับสนุนให้การตอบรับมาแล้ว  ราย แต่เราคงต้องเปลียน จากการแข่งขัน คงต้องเปลียนเป็นการปันเชิง

ท่องเทียว มากกว่าและ การใช้ชือกิจกรรมปันจักรยาน  ปี นามเมืองฉะเชิงเทรา อาจจะต้องมีการทบทวนอีกครั ง ว่า

ควรต้องเปลียนหรือไม่ คงต้องมีการประชุมหารือร่วมกัน ว่าเราจะดําเนินการอย่างไรต่อไป แล้วจะมาแจ้งให้ทีประชุม

ทราบอีกครั ง 

นายชัยรัตน์ โสธรนพบุตร (ประธานทีประชุม) กล่าวว่ากิจกรรมปันจักรยาน  ปี นามเมืองฉะเชิงเทรา  ถ้าจะ

จัดช่วงเดือนมกราคม  อยากเสนอให้เปลียนคอนเซ๊ปใหม่ เพราะกระแสช่วงนี ประชาชนกําลังไวอ้าลัย อยากให้จัด



กิจกรรมทําเพือถวายเป็นพระราชกุศล ต่อสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เช่นการปันจักรยานเชิงท่องเทียว 

ถวายเป็นพระราชกุศล  

 มติทีประชุม รับทราบ 
 

 .  เรืองโครงการแข่งขันกอล์ฟเชือมความสามัคค ี

 นายจอมพงษ์  ชูทับทิม (เลขาธิการ) กล่าวว่า เรืองโครงการแข่งขันกอล์ฟเชือมความสามัคคี คงต้องเลือนออกไป

ก่อน จะมีการประชุมกลุ่มย่อยกันอีกครั ง ว่าเราจะดําเนินกาต่อหรือไม่ คราวหน้าจะมาแจ้งให้ทีประชุมทราบ 

 มติทีประชุม รับทราบ 
 

 3.4 บริษัท ประชารัฐรักษามัคคีฉะเชิงเทรา (วิสาหกิจเพือสังคม) จํากัด 

 นายจอมพงษ์  ชูทับทิม (เลขาธิการ) กล่าวว่าบริษัท ประชารัฐรักษามัคคีฉะเชิงเทรา (วิสาหกิจเพือสังคม) จํากัด 

ขณะนี ได้จดทะเบียนบริษัท และจัดตั งบริษัทเรียบร้อยแล้ว  เจ้าหน้าทีโครงการบริษัท หรือตําแหน่ง ผู ้จ ัดการบริษัทฯ  จะ

มาทํางานในวันที  ธันวาคม  สํานักงานใช้อยู่ทีหอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา แต่ห้องทีจะโชว์หรือแสดงสินค้า อยู่ที

สวนอาหารเก้ามณี 

 นายจิตรกร   เผด็จศึก (รองประธาน) กล่าวว่า ตอนนี ได้ไปจัดทําห้องกั นห้องกระจกสีเหลียม ติดแอร์ ติดป้าย

บริษัท ประชารัฐรักษามัคคี ฉะเชิงเทรา (วิสาหกิจเพือสังคม)  จ ํากัด ไว้เรียบร้อยแล้ว ทีสวนอาหารเก้ามณี เป็นห้องทีจะ

โชว์หรือแสดงสินค้า OTOP ต่างๆ จะจัดวางสินค้าได้เป็นจํานวนมาก  ทีตรงนั นหน้าจะเหมาะสมกว่าทีสํานักงาน

หอการค้าฯ  เพราะเวลามีทัวร์มาลงหรือมีคนมารับประทานอาหาร จะได้เห็นสินค้า และตั งอยู่ในเส้นทางทีเป็นทางผ่าน

ไปผ่านมา เวลาคนมาไหว้พระทีว ัดหลวงพ่อโสธร  เราต้องมีการประชาสัมพันธ์ต่างๆ ให้ทราบว่าบริษัท ประชารัฐตั งอยู่

ทีไหน มีสินค้าอะไรบ้างทีจะจําหน่าย ได้มีการประชุม จะมีการจัดทํากระเช้า ของขวัญ ของฝากปีใหม่ ทีจะวางจําหน่าย

ในช่วงเทศกาลปีใหม่ และต่อไปบริษัท ประชารัฐ จะทําเรืองการประกันราคาข้าว เป็นการช่วยเหลือเกษตรกร  

 นายประโยชน์  โสรัจจกิจ (รองประธาน) กล่าวว่าอยากเสนอให้ บริษัท ประชารัฐรักษามัคคี (วิสาหกิจเพือสังคม) ฉะชิง

เทรา จ ํากัด น่าจะมีการเรียกประชุมผู ้ ถือหุ้นบริษัท เพือจะได้มีการแถลงนโยบาย และการดําเนินงานของบริษทั ว่าจะไปทาง

ทิศทางไหน ให้ผู ้ ถือหุ้นรับทราบ  เพือผู ้ ถือหุ้นจะมีข้อเสนอแนะหรือข้อคิดเห็น จะได้มีส่วนทํางานร่วมกัน 

 นายอาทร  ช่วยเจริญ (กรรมการ) กล่าวว่า อยากเสนอว่าบริษัท ประชารัฐรักษามัคคี (วิสาหกิจเพือสังคม) 

ฉะเชิงเทรา จ ํากัด ไม่เกียวข้องอะไรกับหอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา เลย เพียงแต่คนในองค์กรหอการค้าไป ร่วมถือหุ้น 

และเป็นผู ้บริหารบริหารบริษัท ประชารัฐ ส่วนหนึงเท่านั น และสํานักงานอยู่ทีหอการค้าฯ  ต่อไป อยากขอมติทีประชุม 

ให้ตัดวาระนี ออกไป ถ้าจะมีการแจ้งความคืบหน้าอะไร ก็เรียกประชุมผู ้ ถือหุ้นกันเอง โดยไม่เกียวข้องกับหอการค้า  ถ้า

จะเกียวข้องหอการค้าต้องนําเงินจํานวนหนึงไปซือหุ้นของบริษัทประชารัฐ เพือจะได้เป็นผู ้ ถือหุ้น 

 นายจอมพงษ์  ชูทับทิม (เลขาธิการ) กล่าวว่า จากนโยบายกระทรวงมหาดไทย ให้จัดตั งทุกจังหวัด ต้องการให้

ภาคเอกชน มีส่วนร่วมในการขับเคลือนบริษัท ประชารัฐรักษามัคคี ร่วมกับภาครัฐ  

 ดร.บุญทอง  เตียรประเสริฐ (ประธานทีปรึกษา) กล่าวว่า เรือง บริษัท ประชารัฐรักษามัคคี (วิสาหกิจเพือสังคม) 

ฉะเชิงเทรา จ ํากัด จากการทีได้ศึกษาข้อมูลมา หอการค้าไม่ได้เป็นเจ้าภาพในการจัดตั ง จังหวัดเป็นเจ้าภาพ เป็นนโยบาย



ของรัฐบาลที ให้จัดตั งบริษัท ประชารัฐรักษามัคคี ทุกจังหวัด เพียงแต่กรรมการในหอการค้าฯ ช่วยกันลงหุ้น เพือจด

ทะเบียนบริษัทให้ได้ ไม่ได้เกียวข้องอะไรกับหอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา  ต่อไปถ้าอยากแจ้งความคืบหน้า หรือขอความ

ร่วมมืออะไรกับทางหอการค้าฯ ก็ให้เข้ามาเสนอในวาระอืนๆ ทีจริงแล้ว การจัดตั งบริษัท จะต้องมีการประชุมใหญ่สามัญ

สมาชิก ปี ละ  ครั ง ถ้าจะประชุมวิสามัญ เรียกประชุมได้ตลอด และการประชุมต้องเป็นความลับของบริษัท  

 นายชัยรัตน์ โสธรนพบุตร (ประธานทีประชุม) กล่าวว่า เห็นด้วยกับการทีไม่ควรเอาบริษัท ประชารัฐรักษามัคคี 

(วิสาหกิจเพือสังคม) ฉะเชิงเทรา จ ํากัด เข้ามาบรรจุไว้ในวาระของหอการค้าฯ เพราะเป็นการสุ่มเสียง กลัวว่าทางหอการค้าฯ 

จะเสียชือเสียงได้ เพราะจากประสบการณ์ บริษัทนี จัดตั งขึ นโดยมีการลงหุ้นย่อยมากเกินไป มีโอกาส ขาดทุนสูง  

 มติทีประชุม รับทราบ 

  

วาระที   เรืองเพือพิจารณา  

การจัดงานส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ 2560 

นายจอมพงษ์  ชูทับทิม (เลขาธิการ) กล่าวว่าจะจัดงานเดือนธันวาคม  หรือเดือนมกราคม  แล้วจะจัด 

งานรูปแบบไหน  จะได้จัดงานฉลองรางวัลผู ้ว่าสําเภาทอง ไปด้วย ถ้าหอการค้าได้รางว ัลหอการค้ายอดเยียมจะได้จัดงาน

ฉลองไปพร้อมกันเลย  

 มติทีประชุม รับทราบ โดยให้ทางฝ่ายเลขา ใช้ด ําเนินการตามความเหมาะสม  

 

 
 

วาระที   เรืองข้อเสนอแนะประเด็นปัญหาต่าง  ๆเข้าสู่การประชุม กรอ.จ.ฉช/หอการค้ากลุ ่มเบญจบูรพาสุวรรณภูมิ  

 นายจอมพงษ์  ชูทับทิม (เลขาธิการ) กล่าวว่าหอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา ได้ร่วมกับ จังหวัดฉะเชิงเทรา ขนส่งจังหวัด

ฉะเชิงเทรา  แขวงทางหลวงจังหวัดฉะเชิงเทรา แขวงทางหลวงชนบท กองพลทหารราบที  กองบังคับการตํารวจภูธร   ต ํารวจทาง

หลวง  ชมรมรถบรรทุก  และสภาอุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา ได้จัดทําโครงการรถบรรทุกสีขาวขึ น  มีการขึ นป้าย

ประชาสัมพันธ์ รณรงค์ ไม่ให้บรรทุกนํ าหนักเกิน  คือการทีรถขนส่งต่างๆ วิงให้อยู่ในนํ าหนักทีตั งไว ้ ไม่เกินมาตรฐานทีกําหนดไว้ 

เรืองนี ได้เสนอเข้าทีประชุม กรอ.จ.ฉช. ไปแล้ว จะมีพิธีเปิดโครงการ รถบรรทุกสีขาว (ประชารัฐ) ในวันที 18 พฤศจิกายน 

2559 ณ ด่านช่างนํ าหนักถาวรบางไผ่ ต.บางไผ่ อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา โดยผู ้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นประธานใน

พิธีเปิด ต่อไปจะมีการรณรงค์ ให้รถบรรทุกไม่บรรทุกนํ าหนักเกิน โดย มีหน่วยงานทีร่วมกันไปออกตรวจตาม สถานทีต่าง  ๆไม่ให้

มีการบรรทุกนํ าหนักเกินมาตรฐาน 

 นายณรงศักดิ   แก้วเมืองเพชร (กรรมการ) กล่าวว่า เรืองโครงการรถบรรทุกสีขาว อยากเสนอให้ทางภาครัฐและภาคเอกชน 

ได้มีส่วนร่วมกันทําโครงการนี  ให้ย ั งยืน เพราะ ตอนนี ทางนากยกรัฐมนตรี มีนโยบายสั งการมาให้ทําโครงการนี ด้วย   เวลาทีไป

ตรวจจับอยากให้ทางหน่วยงานทีร่วมกัน ไปทุกหน่วยงาน ถ้าไม่ไปเองส่งผู ้แทนไปก็ได้ เพือจะได้ไปรับรู้รับทราบ เหมือนกัน  

 นายอาทร  ผดุงเจริญ (กรรมการ) กล่าวว่า ขอติดตามเรือง การขยายถนนสุขุมวิทสายเก่า บางปะกง-คลองด่าน ให้เป็น 4 

ช่องจราจร (เส้นทางบางปู) และเรืองนํ ากลัดเซาะชายฝังตําบล สองคลอง ว่า  เรืองนี ทีให้ไปเสนอในการประชุม กรอ.จังหวัด อยาก

ทราบมีความคืบหน้าไปเป็นอย่างไรบ้าง 



 นายชาลี  เจริญสุข (กรรมการกิตติมศักดิ ) กล่าวว่า จะมีการประชุมกรอ.จังหวัด ในวันที  พฤศจิกายน  ได้เสนอให้

ทางหัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์ ได้เรียกประชุมกลุ่มย่อยก่อน โดยให้มีรองผู ้ว่าราชการจังหวัด เป็นคนเรียก หน่วยงานทีเกียวข้อง 

มาประชุมกันก่อน  จะได้มีการคัดกรอง มีการเสนอแนะ ออกความคิดเห็น เพือสรุปเรืองทีลงมติแล้วไปเสนอในการประชุม กรอ.

จังหวัด  หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์ ได้ขอความร่วมมือทางหอการค้าและสภาอุตสาหกรรม ให้เสนอนโยบายหอการค้าไทย และ

สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ว่ามีนโยบายอะไร หรือโครงการอะไรบ้าง ทีจะนํามาเสนอทางจังหวัด องค์กรละ  เรือง เพือจะได้

นําไปขับเคลือนและทํางานเป็นแนวทางเดียวกัน ระหว่างภาครัฐและเอกชน เรืองนํ ากลัดเซาะชายฝังตําบล สองคลอง และเรืองการ

ขยายถนนขยายถนนสุขุมวิทสายเก่า บางปะกง-คลองด่าน ให้เป็น 4 ช่องจราจร ได้เสนอไปในการประชุม กรอ.จังหวัด

ฉะเชิงเทรา ไปแล้วทั ง  เรือง และต้องนํา  เรืองนี  เข้าเสนอในการประชุมหอการค้ากลุ่มเบญจบูรพาสุวรรณภูมิ เพราะ  เรืองนี  เป็น

ช่วงลอยต่อของจังหวัดฉะเชิงเทรา และจังหวัดสมุทรปราการ  จะได้ขับเคลือนและผลักดันไปพร้อมกัน ถ้ามีงบประมาณลงมา 

 นายชัยรัตน์  โสธรนพบุตร (ประธานในทีประชุม) กล่าวว่า อยากให้ทางสํานักงาน ติดตามประเด็นปัญหาต่าง  ๆทีเคยเสนอ

ไว้ในการประชุม ให้ติดตาม รายงานผล ในทีประชุมทุกครั ง จนกว่าจะจบเรืองไปแล้ว ถ้าย ังไม่จบขอให้ค้างวาระไว ้

 นายมนัส  ตั นงาม (รองประธาน) กล่าวว่า อยากฝากเรืองโครงการรถบรรทุก  อยากให้หน่วยงานร่วมมาคุยกัน มีมาตรการที

ชัดเจนและย ั งยืน และมีการรายงานผลให้ทราบว่าทําอย่างไร ทําอะไรบ้าง ในโครงการนี  เพราะรถบรรทุกทีนํ าหนักเกินมาตรฐาน

ทีตั งไว ้ จะทําให้ถนนเสียหาย  ถนนเสียหายก็ต้องของบประมาณมาซ่อมแซม สินเปลืองงบประมาณของรัฐ การทีหอการค้าได้มี

ส่วนร่วมทําโครงการถือว่าเป็นเรืองทีดีมาก ถ้าทําอย่างย ั งยืนและตลอดไป เพระเป็นการแก้ปัญหาระยะยาว พรุ่งนี ขอให้เชิญสือมวล

ชวน มาทําข่าว และให้มีการสัมภาษณ์ ท่านประธานหอการค้า ประธานชมรมรถบรรทุกสีขาวจังหวัดฉะเชิงเทรา  และเรืองนํ ากลัด

เซาะชายฝัง ถ้าคิดตามภูมิปัญญาชาวบ้าน และเสริมเทคโนยีสมัยใหม่เข้าไป  เรืองเอาไม้ไผ่มาปักและปลูกต้นโก่งกาง น่าจะแก้ไข

ปัญหาเฉพาะหน้าได้ กว่าจะได้งบประมาณ คงต้องบรรจุเรืองนี เข้าแผนไปล่วงหน้า 

 นายอาทร  ผดุงเจริญ (กรรมการ) กล่าวว่า  อยากให้ติดตาม ทีเคยนําเสนอไว้ . เรืองปัญหานํ ากลัดเซาะชายฝัง ตําบล

สองคลอง . ผลักดันขยายถนนสาย บางปะกง-คลองด่าน .ปัญหาธนาคารพาณิชย์ไม่ปล่อยเงินกู ้ ให้อยู่ในวาระของ

หอการค้า จนกว่าจะสําเร็จลุล่วงไป และให้ไปเสนอในวาระหอการค้ากลุ่มเบญจบูรพาสุวรรณภูมิเพือให้บรรจุวาระไว้ 

แล้วไปประชุมได้ความคืบหน้าอย่างไรให้มารายงานในทีประชุมด้วย 

 นายสมนึก ทักษิณา (ประธานกิตติมศักดิ ) กล่าวว่า เรืองโครงการรถบรรทุกสีขาวทีจะมีขึ นในวันพรุ่งนี  อยากทราบว่าเป็น

การรณรงค์ หรือเป็นการบังคับใช้กฎหมาย และผู ้ประกอบการรถบรรทุกจะทราบได้อย่างไร จะมีมาตรการนี เกิดขึ น ในจังหวัด

ฉะเชิงเทรา มีมาตรการแบบนี   

 นายณรงศักดิ   แก้วเมืองเพชร (กรรมการ) กล่าวว่า จากการทีประชุม กรอ.จังหวัด ได้มีการประชุมกันว่า จะมีการติดป้าย

ประชาสัมพันธ์ -  ว ัน  ให้ผู ้ขับรถบรรทุกทั วไปทีขับเข้ามาในจังหวัดฉะเชิงเทรา  ทราบว่า จังหวัดฉะเชิงเทรา จะมีมาตรการนี

เกิดขึ น ส่วนผู ้ประกอบการในจังหวัดฉะเชิงเทรา ทางขนส่งจังหวัดฉะเชิงเทรา ได้ออกหนังสือไปย ัง ผู ้ประกอบการแล้ว รอหนังสือ

จากทางจังหวัด ให้ออกประกาศ   ทุกหน่วยงานก็รอหนังสือสั งการอยู่   ทุกว ันนี ผมประธานชมรมรถบรรทุก ในทีมของผม จะเป็น

การวิงรถขนดิน รถขนเครืองมือทางการเกษตร และวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างถูกสังคมประณามว่าทําให้ถนนพังเสียหาย  แต่พวกรถ

คอนเทนเนอร์ ขนส่งสินค้า  ต่อพวงอีก นั นแหล่ะ ทีเกินนํ าหนัก และผิดกฎหมาย ตอนนี ได้มีทางหน่วยงานทีเกียวข้องออกตรวจตรา 

และดักจับรถบรรทุกที บรรทุกนํ าหนักเกิน จับได้ก็ส่งให้ต ํารวจ เพือดําเนินการตามกฏหมายต่อไป 



 นายจิตกร  เผด็จศึก (รองประธาน) กล่าวว่า โครงการรถบรรทุกสีขาว ถ้าทําได้อย่างย ั งยืนทีเป็นสิงทีดีมาก เพราะ การ

บรรทุกนํ าหนักเกิน ทําให้ ถนนเสียหาย สินเปลืองงบประมาณในการซ่อมแซม ส่งผลกระทบกับการท่องเทียวของจังหวัด

ฉะเชิงเทราอีกด้วย  ตอนนี ทางท่านนายกรัฐมนตรีก็สั งการมาแล้ว ให้ทําโครงการนี  ทางหน่วยงานทีเกียวข้องก็ต้องดําเนินการ  ถือ

ว่าโครงการต่างๆ ถ้าทางหอการค้าเสนอเราต้องขับเคลือนเลย เพราะถ้ารอภาครัฐ  กว่าจะ บรรจุวาระ กว่าจะเสนอ กว่าจะได้

งบประมาณ หลายขั นตอนมาก เราเป็นภาคเอกชน เราต้องร่วมมือกันผลักดันและ พัฒนาจังหวัดฉะเชิงเทรา ให้ทําโครงการต่างๆให้

ประสบความสําเร็จ อีกโครงการหนึงทีอยากจะทํา คือโครงการลดอุบัติเหตุให้เป็น  คือการจับความเร็วของรถทีขับรถโดยใช้

ความเร็วเกินทีกฎหมายกําหนดไว้ ตามถนนสายต่าง  ๆ เพือความปลอดภัยบนท้องถนน                                                                                                                                                                                                    

 มติทีประชุม รับทราบ 
 

วาระที  เรืองประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)  ปี  

 นายจอมพงษ์  ชูทับทิม (เลขาธิการ) กล่าวว่า ได้มีการไปประชุม เรืองระเบียงเศรษฐกิจ หรือโลจิสติกส์ ที

เกียวกับ AEC จีนได้ทําสัญญา กับลาวในเรืองรถไฟความเร็วสูง และ AEC ประเทศไทย กรุงเทพมาย ังจังหวัดฉะเชิงเทรา 

จะมีรถไฟความเร็วสูง กับรถไฟทางคู่  และจังหวัดฉะเชิงเทราถูกวางไว้ในส่วนของทีอยู่อาศัย จังหวัดชลบุรี เป็นเมือง

แห่งการประชุม จังหวัดระยอง จะมีสนามบินอู่ตะเภา ชือสนามบินนานาชาติอู่ตะเภา ระยอง-พัทยา  และเรืองการศึกษา 

แหลมฉบัง นิคมอุตสาหกรรมในการใช้เทคโนโลยีระดับสูง  

 มติทีประชุม รับทราบ 
 

วาระที   เรืองยุทธศาสตร์จังหวัดฉะเชิงเทรา/หอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา 

 นายจอมพงษ์  ชูทับทิม (เลขาธิการ) กล่าวว่ายุทธศาสตร์หอการค้ากลุ่มเบญจบูรพาสุวรรณภูมิ เลือก มะม่วง 

มะยมชิด และมะพร้าวนํ าหอม ในทีประชุม เลือกการพัฒนาต่อยอด ผลสรุปคือมะม่วง จะมีการสร้างศูนย์มะม่วง ตลาด

มะม่วง จังหวัดสระแก้วก ําลังเตรียมการเรือง การส่งออกตลาดกลางผลไม้ และในส่วนของการเตรียมส่งเสริมการปลูก

มะม่วง ใน  จังหวัด  ( สมุทรปราการ สระแก้ว นครนายก ปราจีน ฉะเชิงเทรา) 

 มติทีประชุม รับทราบ 

 

วาระ    เรืองนําเสนอนักธุรกิจรุ่นใหม่ (YEC) 

 นายจอมพงษ ์ ชูทับทิม (เลขาธิการ) กล่าวว่านักธุรกิจรุ่นใหม่ YEC ในปี  จะมีกิจกรรมสัมมนา สมาชิกนัก

ธุรกิจรุ่นใหม่ YEC ภาคตะวันออก ขณะนี กําลังหาสมาชิก YEC  เพิม เพราะจังหวัดฉะเชิงเทรา สมาชิกย ังมีน้อย  

 มติทีประชุม รับทราบ 

 

วาระ     เรืองอืน  ๆ

 นายมนัส  ตั นงาม (รองประธาน) กล่าวว่าอยากจะปรึกษาในทีประชุมเรืองไลน์หอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา หาสาระ

อยากมาก บางคนลงรูปกิจกรรมเยอะมาก แต่ไม่ลงรายละเอียด ไม่ลงข้อมูล บางคนลงเรืองส่วนตัว ไลน์หอการค้า อยาก

ให้เป็นเรืองทีมีประโยชน์กับสมาชิกหอการค้าเท่านั น ไม่ต้องมีสวัสดีตอนเช้า บางทีทางสํานักงานลงข้อมูลข่าวสาร

ประชาสัมพันธ์อะไร ไม่ค่อยได้รับทราบข้อมูล เพราะรูปและเรืองอืนๆเยอะมากจนทําให้ไม่อยากอ่าน ปล่อยผ่านไป ถ้า



แก้ปัญหาไลน์นี ไม่ได้ ก็ให้คงไว้ แต่ให้ตั งไลน์ใหม่ขึ นมา เพือไว้สําหรับคุยกันเรืองงานอย่างเดียว  และมีแต่

คณะกรรมการหอการค้าอย่างเดียว  และอยากจะประชาสัมพันธ์ สํานักพุทธศาสนาจังหวัดฉะเชิงเทรา ได้จัดโครงการ พิธี

อุสมบทพระภิกษุ  รูป ถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช บําเพ็ญกุศล ปัญญาสม

วาร (  ว ัน) ในระหว่างว ันที  พฤศจิกายน –  ธันวาคม  ณ ว ัดปิตุลาธิราชรัสฤษฏ์ และผมกับเพือนๆ หลายคน ก็

ร่วมบวชในครั งนี ด้วย ผมจึงขอกราบลาอุสมบท ณ ทีประชุมแห่งนี 

 มติทีประชุม รับทราบ 

 
 

ปิดประชุมเวลา .  น. 

 

(นายจอมพงษ์  ชูทับทิม) 

เลขาธิการหอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา /ตรวจรายงานการประชุม 
 

นายพรชัย ธรรมจรูญ ผู ้จ ัดการหอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา / บันทึกรายงานการประชุม 

นางนํ าฝน ชะเอมทอง เจ้าหน้าทีหอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา / พิมพ์รายงานการประชุม 
 


