
รายงานการประชุมคณะกรรมการหอการค้าจงัหวดัฉะเชิงเทรา  ครังที /   

วนัพฤหัสบดีที  ตลุาคม  

ณ ห้องประชุมอาคารหอการค้าจงัหวดัฉะเชิงเทรา   ต. หน้าเมอืง อ. เมอืง จ. ฉะเชิงเทรา   
 

 

ผู้เข้าประชุม 

1.นายอนุกลู ตงัคณานุกลูชยั ผูว้่าราชการจงัหวดัฉะเชิงเทรา   ทีปรึกษากิตติมศกัดิ 

 2.นายกิตติพนัธ ์  โรจนชีวะ รองผูว้่าราชการจงัหวดัฉะเชิงเทรา   ทีปรึกษากิตติมศกัดิ 

 .นายชาธิป รุจนเสรี  รองผูว้่าราชการจงัหวดัฉะเชิงเทรา  ทีปรึกษากิตติมศกัดิ 

 4.นายพรเลิศ โชคชยั  ปลดัจงัหวดัฉะเชิงเทรา    ทีปรึกษากิตติมศกัดิ 

 .นายรณชยั วิรุฬหรัฐ พาณิชยจ์งัหวดัฉะเชิงเทรา   ทีปรึกษากิตติมศกัดิ 

 .นายประดิษฐ ์ สุรชยั  สวสัดิการและคุม้ครองแรงงานจงัหวดัฉะเชิงเทรา ทีปรึกษากิตติมศกัดิ 

 .นายอดุลย ์ คนมนั  สหกรณ์จงัหวดัฉะเชิงเทรา   ทีปรึกษากิตติมศกัดิ 

 .นายธนภณ เข็มกลดัทอง ประธานเครือข่ายอาสาสมคัรพิทกัษท์รัพยากรและสิงแวดลอ้ม ทีปรึกษากิตติมศกัดิ 

 .พอ.สุชญาณ ศรีตระกลู (แทน) ผูบ้ญัชาการกองพลทหาราบที   ทีปรึกษากิตติมศกัดิ 

 .พ.ต.ท.สุเทพ ศรีเกษม  (แทน) ผูบ้งัคบัการตาํรวจภูธรจงัหวดัฉะเชิงเทรา ทีปรึกษากิตติมศกัดิ 

 .ร.ท.สณชยั ผาสิน  (แทน)  ผูบ้งัคบัการกองพนัทหารช่างที  รักษาพระองค ์ ทีปรึกษากิตติมศกัดิ 

 .นายบรรเทา ดวงนภา (แทน) พฒันาการจงัหวดัฉะเชิงเทรา  ทีปรึกษากิตติมศกัดิ 

 .นายสมบูรณ์ บูรณะภกัดี (แทน) เกษตรจงัหวดัฉะเชิงเทรา   ทีปรึกษากิตติมศกัดิ 

 .นางสุนนัทา โคกลาํพาน (แทน) คลงัจงัหวดัฉะเชิงเทรา   ทีปรึกษากิตติมศกัดิ 

 .นายรังสรรค ์ เหลาเจริญ (แทน) ผอ.สาํนกังาน คปค.จงัหวดัฉะชิงเทรา ทีปรึกษากิตติมศกัดิ 

 16.นายเสรี แจ่มเจริญสุขศรี (แทน) หวัหนา้สาํนกังานจงัหวดัฉะเชิงเทรา ทีปรึกษากิตติมศกัดิ 

 .นายพิชยั อธิเกียรติ (แทน) สภาอุตสาหกรรมจงัหวดัฉะเชิงเทรา ทีปรึกษากิตติมศกัดิ 

 .นายวฒันา  รัตนวงศ ์       ประธาน 

 19.ดร.บุญทอง เตียรประเสริฐ       ประธานทีปรึกษา 

 .นายสุทิน พรวงศท์อง       ทีปรึกษา 

 .นายสมนึก   ทกัษิณา        ประธานกิตติมศกัดิ 

22.นายชาลี เจริญสุข        กรรมการกิตติมศกัดิ 

 23.นายอุทยั ศรีสาลีกุลรัตน ์       กรรมการกิตติมศกัดิ 

 24.นายมนสั ตนังาม        รองประธาน 

 .นางบุญมี ศรีสุข        รองประธาน 

 26.นางขนัคาํ ศรีวรรณ       รองประธาน 

 .นางวรนิต กตญาณ        รองประธาน 



 28.นายประโยชน์โสรัจจกิจ       รองประธาน 

 .นายอาทร ช่วยณรงค ์       รองประธาน 

 30.นายจิตรกร เผด็จศึก        รองประธาน 

 .นายชยัรัตน์ ตนัคงคารัตน์       กรรมการ 

 32.นางปราณี แสงจนัทร์       กรรมการ 

 .นายอาทร ผดุงเจริญ       กรรมการ 

ผู้เข้าร่วมประชุม 

 1.นายสุชาติ แสวงไวศยสุข นายกองคก์ารบริหารตาํบลสองคลอง   

 .นายเชิดพรรณ บุญเกิด  รองนายกองคก์ารบริหารตาํบลสองคลอง 

 .นายสมยศ จนัทร์เกษม เลขานุการนายกนายกองคก์ารบริหารตาํบลสองคลอง 

นายจอมพงษ ์ชูทบัทิม (เลขาธิการ) กล่าวเปิดประชุมคณะกรรมการหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา  เวลา .  น.

และแนะนาํทีปรึกษากิตติมศกัดิ 
 

วาระที  เรืองแจ้งให้ทีประชุมทราบ 

- กจิกรรมร่วมกบัหอการค้าอนืๆ 

 ตุลาคม  เวลา .  น . คณะกรรมการหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทราร่วมพิธีบาํเพญ็กุศลสวดพระ 

อภิธรรมเพือถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช ณ พระอุโบสถวดัโสธรวราราม

วรวิหาร อาํเภอเมืองฉะเชิงเทรา (หอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทราร่วมกับ  YEC นักธุรกิจรุ่นใหม่จังหวัดฉะเชิงเทรา 

สโมสรไลออนส์ฉะเชิงเทรา สหกรณ์ผู้เลยีงไก่ไข่แปดริว ชมรมวงิเมอืงแปดริว ชาวตําบลบางพระ เจซีฉะเชิงเทรา  ร่วม

กจิกรรมโดยการทอดไข่เจยีวราดข้าว ,  ฟอง ให้กบัผู้เข้าร่วมงาน) 

 ตุลาคม  เวลา .  น.คณะกรรมการหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทราร่วมพิธีบาํเพญ็กุศลปัณรสมวาร     

(  วนั) เพือถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช พระอุโบสถวดัโสธรวราราม

วรวิหาร อาํเภอเมืองฉะเชิงเทรา 

3 พฤศจิกายน   หอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทราร่วมเป็นเจา้ภาพพิธีบาํเพญ็กุศลสวดพระอภิธรรมเพือถวาย 

เป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช ณ พระอุโบสถวดัโสธรวราราม 

 1-3 พฤศจิกายน   หอการค้าจงัหวดัฉะเชิงเทรา จัดงานหอการคา้แฟร์ ครังที  อร่อยไดไ้ร้แอลกอฮอล ์        

ณ บริเวณสนามหนา้ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา  

 3 พฤศจิกายน   หอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา จดัพิธีเปิดงานหอการคา้แฟร์ ครังที  อร่อยไดไ้ร้แอลกอฮอล ์        

ณ บริเวณสนามหนา้ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา โดยนายกิตติพนัธ ์โรจนชีวะรองผูว้่าราชการจังหวดัฉะเชิงเทรา มา

เป็นประธานในพิธีเปิดงาน 

  พฤศจิกายน  เวลา .  น.หอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา ร่วมเป็นเจา้ภาพ สวดอภิธรรมศพมารดาคุณ

ไพศาล  วนิชจกัรวงศ ์ประธานกิตติมศกัดิ  ณ ศาลาภานุรังสี วดัเทพศิรินทราวาส กรุงเทพฯ 



  พฤศจิกายน  เวลา . - .  น. คุณวฒันา รัตนวงศ ์รว่มประชุมคณะกรรมการหอการคา้ไทย ครังที 

/  ณ หอ้งสมัมนา อาคาร  ชนั  มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย  

  พฤศจิกายน  เวลา 15.00 น. คณะกรรมการหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา ไปเยียมนายวสันต์ ศิรินภารัตน์ 

รองประธาน ณ โรงพยาบาลพุธโสธร อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 

  พฤศจิกายน  เวลา 13.30 น. หอการคา้และสภาอุตสาหกรรมจงัหวดัฉะเชิงเทรา มอบเงินสนบัสนุนกาชาด

จงัหวดัฉะเชิงเทรา  จาํนวนเงิน ,  บาท   โดยนายอนุกลู ตงัคณานุกลูชยั ผูว้่าราชการจังหวดัฉะเชิงเทรา เป็นผูรั้บ

มอบ ณ หอ้งผูว้่าราชการจงัหวดัฉะเชิงเทรา ชนั  ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา  

  พฤศจิกายน  เวลา . - .  น. นายจอมพงษ์ ชูทบัทิม เลขาธิการ ร่วมประชุมเชิงปฏิบติัการจดัทาํ

แผนพฒันาจงัหวดัและกลุ่มจงัหวดั ณ โรงแรมมิราเคิลแกรนด ์กรุงเทพฯ   
 

- กจิกรรมร่วมกบัภาครัฐ 

 ตุลาคม  เวลา .  น.นายชาลี  เจริญสุข  กรรมการกิตติมศกัดิ  นายจิตกร  เผด็จศึก รองประธาน  

ร่วมประชุมคณะกรรมการ กรอ.จงัหวดัฉะเชิงเทรา ครังที /  ณ หอ้งประชุมสุนทรพิพิธ ชนั  ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา  

สรุปการประชุม และเรืองทีนําเสนอ 1. ขอให้ทาง กรอ.ของบประมาณส่วนกลางของรัฐบาลแกปั้ญหาเรือง  การสร้าง

สะพานยกระดบัสีแยกบางคลา้  และ  สะพานยกระดบัทางเขา้วดัสมานรัตนาราม โดยเร่งด่วน(รองบประมาณปี 2562 ไม่

ไหว) และขอบคุณแขวงทางหลวงฉะเชิงเทรา ทีแกปั้ญหาสามแยกบายพาส-ศิริโสธร เปิดเกาะกลางทาํให้เพิมช่องจราจร 

ทาํใหร้ถคล่องตวัดี      2. ขอใหข้ยายถนนสุขุมวิทสายเก่า บางปะกง-คลองด่าน ใหเ้ป็น 4 ช่องจราจรโดยด่วน เพราะจาก 

คลองด่าน-บางปู  เป็น 4 ช่องจราจรนานแลว้ สามารถใชเ้สน้ทางไปขึนรถไฟฟ้าทีบางปูได ้เพือเขา้กรุงเทพมหานคร    3. 

เสนอผ่านคลงัจงัหวดั ไปถึงธนาคารแห่งประเทศไทย กรณีธนาคารพาณิชไม่ยอมปล่อยสินเชือ  สนับสนุนโครงการ

อสงัหาริมทรัพย ์บา้นจดัสรร และอาคารพาณิชย ์ ส่งผลต่อเศรษฐกิจของจงัหวดัฉะเชิงเทราโดยตรง 

    ตุลาคม  เวลา .  น.นายชาลี  เจริญสุข  กรรมการกิตติมศกัดิ  ร่วมประชุมประชาคมเพือจัดทาํ

แผนพฒันาทอ้งถินสีปี ( พ.ศ.  –  ) ณ หอ้งประชุมเพือประชาชน ตาํบลเสมด็ใต ้อ.บางคลา้ จ.ฉะเชิงเทรา  

  ตุลาคม  เวลา .  – .  น. นายชาลี  เจริญสุข  กรรมการกิตติมศกัดิ  ร่วมประชุมการจัดทํา

แผนปฏิบติัราชการประจาํปี พ.ศ.  ของจงัหวดัฉะเชิงเทรา ณ ห้องประชุมมรุพงษ์ศิริพฒัน์ ชนั  ศาลากลางจงัหวดั

ฉะเชิงเทรา 

  ตุลาคม  เวลา .  น. นางพวงทอง วรรณีเวชศิลป์ กรรมการกิตติมศกัดิ  ร่วมประชุมประชาคมจดัทาํ

แผนพฒันาสีปี (พ.ศ. -  )ระดบัชุมชน ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติเทศบาลตาํบลเกาะขนุน อ.พนมสารคาม จ.

ฉะเชิงเทรา 

  ตุลาคม  เวลา .  น. นายณัฏฐ ์กิตติกลู กรรมการ ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาเงือนไขใน

ใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจาํทางประจาํจังหวดัฉะเชิงเทรา ครังที /  ณ ห้องประชุมนาม ตณัฑิกุล 

สาํนกังานขนส่งจงัหวดัฉะเชิงเทรา 



 21 ตุลาคม  เวลา .  น. นายชาลี  เจริญสุข  กรรมการกิตติมศกัดิ ร่วมประชุมคณะทีปรึกษาผงัเมืองรวม

ชุมชนสุวินทวงศจ์งัหวดัฉะเชิงเทราเพือพิจารณาคาํร้องของผูมี้ส่วนไดเ้สียการแกไ้ขเ้พิมเติมกฎกระทรวงใหใ้ชบ้งัคบัผงั

เมืองรวมชุมชนสุวิทวงศ ์ณ หอ้งประชุมมรุพงษศิ์ริพฒัน์ ชนั  ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

 ตุลาคม  เวลา . น. นายจอมพงษ์ ชูทบัทิม เลขาธิการ ร่วมประชุมประชาคมทอ้งถินเพือจดัทาํและ

ประสานแผนพฒันาสีปี พ.ศ. -   ณ อาคารธรรมาภิบาล องค์การบริหารส่วนตาํบลบางพระ หมู่ที  ตาํบล

บางพระ อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา  

 25 ตุลาคม  เวลา .  น. นายชาลี  เจริญสุข  กรรมการกิตติมศกัดิ  ร่วมประชุมประชาคมตาํบล เพือจดัทาํ

แผนพฒันาทอ้งถินสีปี ( พ.ศ.  – ) ณ หอ้งประชุมองคก์ารบริหารส่วนตาํบลบางตีนเป็ด อ.เมือง  จ.ฉะเชิงเทรา 

 25 ตุลาคม  เวลา .  น. นายอาทร ช่วยณรงค ์(รองประธาน) ร่วมประชุมคณะกรรมเกษตรและสหกรณ์ 

ครังที /  ณ หอ้งประชุมมรุพงษสิ์ริพฒัน์ ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา  

 ตุลาคม  เวลา .  – .  น. นายชาลี  เจริญสุข  กรรมการกิตติมศกัดิ  ร่วมประชุมคณะทาํงานพฒันา

จงัหวดัดว้ยนโยบายดา้นวิทยาศาสตร์ เทคโนโลย ีและนวตักรรมประจาํจงัหวดัฉะเชิงเทรา ครังที /  ณ ห้องประชุม

ศรีสยาม มหาวิทยาลยัราชภฎัราชนครินทร์ จงัหวดัฉะเชิงเทรา เรืองทีเสนอ  โครงการเพิมศกัยภาพเพือยกระดบัเกษตรกร

ใหส้ามารถผลิตผกัปลอดภยัสู่การเป็นตน้แบบการผลิตพืชผกัปลอดภยัสูง 

  ตุลาคม  เวลา .  น. นายชาลี  เจริญสุข  กรรมการกิตติมศกัดิ  ร่วมประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐ

และเอกชนเพือแกไ้ขปัญหาทางเศรษฐกิจกลุ่มจงัหวดั ภาคกลางตอนกลาง ( กรอ.กลุ่มจงัหวดั ) ครังที / ณ ห้อง

ประชุมมรุพงษศิ์ริพฒัน์ ชนั  ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา สรุปการประชุม และเรืองทีนําเสนอ 1. ขอให้ทาง กรอ.ของ

บกลางของรัฐบาลแกปั้ญหาเรือง  การสร้างสะพานยกระดบัสีแยกบางคลา้  และ  สะพานยกระดบัทางเขา้วดัสมานรัตนา

ราม โดยเร่งด่วน(รองบประมาณปี 2562 ไม่ไหว) และขอบคุณแขวงการทางฉะเชิงเทรา ทีแกปั้ญหาสามแยกบายพาส-     

ศิริโสธร เปิดเกาะกลางทาํให้เพิมช่องจราจร ทาํให้รถคล่องตวัดี    2. ขอให้ขยายถนนสุขุมวิทสายเก่า บางปะกง-คลอง

ด่าน ใหเ้ป็น 4 ช่องจราจรโดยด่วน เพราะจาก คลองด่าน-บางปู  เป็น 4 ช่องจราจรนานแลว้ สามารถใชเ้ส้นทางไปขึน

รถไฟฟ้าทีบางปูได ้เพือเขา้กรุงเทพมหานคร    3. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค มาชีแจงเรือง เงินคาํประกนัไฟฟ้า ยกเลิกไม่ได ้

แต่ไดพิ้จารณาจ่าย ค่าดอกเบียชดเชยให ้

  ตุลาคม  เวลา .  น. นางพวงทอง วรรณีเวชศิลป์ กรรมการกิตติมศกัดิ  ร่วมประชุมประชาคมจดัทาํ

แผนพัฒนาสีปี (พ.ศ. - ) ระดับตําบล  ณ ห้องประชุมเทศบาลตําบลเกาะขนุน ชัน  อ.พนมสารคาม                  

จ.ฉะเชิงเทรา 

  ตุลาคม  เวลา .  น. นายชาลี  เจริญสุข  กรรมการกิตติมศกัดิ ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ

ประจาํเดือนตุลาคม  ณ หอ้งประชุมมรุพงษศิ์ริพฒัน์ (หอ้งประชุม  ชนั ) ศาลางกลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

  ตุลาคม  เวลา .  น. นายจอมพงษ ์ชูทบัทิม เลขาธิการ ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารงานจงัหวดั

แบบบูรการ (กบจ.) จ.ฉะเชิงเทรา ครังที /  ณ หอ้งประชุมมรุพงษศิ์ริพฒัน ์ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

  ตุลาคม  เวลา .  น. นางพวงทอง  วรรณีเวชศิลป์ กรรมการกิตติมศกัดิ  ร่วมเวทีประชาคมระดับ

ตาํบล ณ หอ้งประชุมเทศบาลตาํบลบา้นซ่อง อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา 



  ตุลาคม  เวลา .  น.กรรมการหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา ร่วมพิธีจุดเทียนถวายความอาลยัและร้อง

เพลงสรรเสริญพระบารมี ในงาน ห่มเมือง รําไห ้อาลยัพ่อหลวง ณ ดา้นหนา้กาํแพงเมือง จ.ฉะเชิงเทรา  

  -  พฤศจิกายน  เวลา . - .  น. จงัหวดัฉะเชิงเทรา ร่วมกบั หา้งสรรพสินคา้บิกซี ซุปเปอร์เซ็น

เตอร์  จดัจาํหน่ายขา้วสารเพือช่วยเหลือเกษตรกรจงัหวดัฉะเชิงเทรา นายจอมพงษ ์ ชูทบัทิม ร่วมเยยีมชมการจดัจาํหน่าย

ขา้วสาร ในวนัที  พฤศจิกายน  เวลา .  น. ณ บริเวณลานจอดรถหนา้หา้งบิกซีฉะเชิงเทรา  อ.เมือง                  

จ.ฉะเชิงเทรา 

  พฤศจิกายน  เวลา .  น. นายชาลี  เจริญสุข  กรรมการกิตติมศกัดิ ร่วมพิธีอนัเชิญพระพุทธโสธร  ณ 

วดัโพรงอากาศ ตาํบลโพรงอากาศ อาํเภอ บางนาํเปรียว จงัหวดัฉะเชิงเทรา 

  พฤศจิกายน  เวลา . - .  น. นายชาลี  เจริญสุข  กรรมการกิตติมศกัดิ ร่วมประชุมเชิงปฏิบติัการรับ

ฟังความคิดเห็นทางเทคนิคเชิงวาชาการ ณ ห้องสัมมนา V1 ชัน  โรงแรมวีเวิร์บ เซอร์วิส อาพาร์ทเมน้ อาํภอเมือง 

จงัหวดัฉะเชิงเทรา 

  พฤศจิกายน  เวลา . - .  น. นายชยัรัตน์ โสธรนพบุตร รองผูว้่าราการจงัหวดัฉะเชิงเทรา  ร่วม

ประชุมประชาคมระดบัตาํบลเพือจดัทาํแผนพฒันาทอ้งถิน  ปี (พ.ศ. - ) ณ หอ้งประชุมโรงเรียนหนองไมแ้ก่น

วิทยา หมูที่  ตาํบล หนองไมแ้ก่น  

  พฤศจิกายน  เวลา .  น. นายจอมพงษ์ ชูทับทิม  เลขาธิการ และ นายชาลี  เจริญสุข  กรรมการ

กิตติมศกัดิ ร่วมประชุมเชิงปฏิบติัการการจดัทาํแผนยทุธศาสตร์การพฒันาอุตสาหกรรมระดบักลุ่มจงัหวดั ณ โรงแรมแก

รนด ์รอยลั พลาซ่า อาํเภอเมือง จงัหวดัฉะเชิงเทรา 

  พฤศจิกายน  เวลา . - .  น. นายชาลี  เจริญสุข  กรรมการกิตติมศกัดิ ร่วมประชุมโครงการประชุม

แลกเปลียนเรียนรู้สร้างเครือข่ายความร่วมมือเพือการพฒันาองคก์รและการปฏิบติัการราชการประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 

 (สภากาแฟ) ณ องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัฉะเชิงเทรา ตาํบล บางแกว้ อาํเภอเมืองฉะเชิงเทรา จงัหวดัฉะเชิงเทรา 

  พฤศจิกายน  เวลา . - .  น. นายชาลี  เจริญสุข  กรรมการกิตติมศกัดิ ร่วมประชุมรับฟังความ

คิดเห็นเวทีสาธารณะระดมความคิดเห็นเพือจดัทาํความเห็นประกอบโครงการโรงงานผลิตแบตเตอรรีของบริษทํ ยีเอส 

ยวัซ่า สยามอินดสัตรี จาํกดั  ณ หอ้งเพทาย โรงแรมเกรนด ์รอยลั พลาซ่า อาํเภอเมือง จงัหวดัฉะเชิงเทรา  

 พฤศจิกายน  นายชาลี  เจริญสุข  กรรมการกิตติมศกัดิ ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทาํแผน

ยทุธศาสตร์การพฒันาอุตสาหกรรมจงัหวดัฉะเชิงเทรา ณ โรงแรมแกรนด ์รอยลั พลาซ่า จงัหวดัฉะเชิงเทรา 
 

- กจิกรรมอนืๆ  

 ตุลาคม  เวลา . - .  น. นายชาลี  เจริญสุข  กรรมการกิตติมศกัดิ ร่วมประชุมคณะกรรมการและที

ปรึกษาคณะกรรมการบริหารสภาอุตสาหกรรมจงัหวดัฉะเชิงเทรา ครังที /  ณ ห้องไพรินโรงแรมแกรนด์ รอยลั 

พลาซ่า อาํเภอเมืองฉะเชิงเทรา จงัหวดัฉะเชิงเทรา 

มตทิีประชุม รับทราบ 



นายกิตติพนัธ์  โรจนชีวะ (รองผูว้่าราชการจงัหวดัฉะเชิงเทรา) กล่าวว่า ผมมาจากหัวหน้าสาํนักงานจงัหวดั

ฉะเชิงเทรา ไดรั้บตาํแหน่งเป็นรองผูว้่าราชการจงัหวดัฉะเชิงเทรา เมือวนัที  ตุลาคม  โดยมีหน้าทีรับผิดชอบคือ

ดูแลเศรษฐกิจและสงัคมจงัหวดัฉะเชิงเทรา ทางหอการคา้มีอะไรให้ช่วยเหลือหรือขอความร่วมมือทางจงัหวดัยินดีทีจะ

ทาํงานร่วมกบัหอการคา้ เพือพฒันาเศรษฐกิจในจงัหวดัฉะเชิงเทรา ใหดี้ยงิขึน    

 นายชาธิป รุจนเสรี (รองผูว้่าราชการจงัหวดัฉะเชิงเทรา) กล่าวว่า ว่า ผมมาจากผูต้รวจราชการ กรมการปกครอง 

เคยเป็นนายอาํเภอคลองเขือน มา  ปี ปี -  ไดรั้บตาํแหน่งเป็นรองผูว้่าราชการจงัหวดัฉะเชิงเทราโดยมีหน้าที

รับผิดชอบคือดูแลเรือง การปกครองและความมนัคงของจงัหวดัฉะเชิงเทรา หากทางหอการคา้มีอะไร แนะนาํและ

เสนอแนะก็ยนิดี ใหค้วามร่วมมือ และใหค้วามช่วยเหลือ 

 นายพรเลิศ โชคชยั  (ปลดัจงัหวดัฉะเชิงเทรา) กล่าวว่า  ผมมาจากนายอาํเภอเมืองฉะเชิงเทรา ไดรั้บแต่งตงัใหเ้ป็น

ปลดัจงัหวดัฉะเชิงเทรา ยนิดีใหค้วามร่วมมือและช่วยเหลือทางหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทราและยินดีรับฟังขอ้เสนอแนะ

และความคิดเห็นจากหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา    

นายอนูกุล ตงันุกลูชยั (ผูว้่าราชการจงัหวดัฉะเชิงเทรา) กล่าวว่า จงัหวดัฉะเชิงเทรา พิจารณาแลว้ เพือให้เป็นไป

ดว้ยความเหมาะสมและแสดงออกถึงความจงรักภกัดีรวมถึงแสดงการไวอาลยั และสืบสานวฒันธรรมประเพณีอนัดีงาม

ของทอ้งถินใหค้งอยูสื่บไป จงัหวดัฉะเชิงเทราจึงยงัคงดาํเนินการจดังานนมสัการพระพุทธโสธรและงานประจาํปี จงัหวดั

ฉะเชิงเทรา พ.ศ.  ระหว่างวนัที -  พฤศจิกายน  ณ หนา้สนามศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา โดยงดกิจกรรม

การแสดงดนตรีและการละเล่น เพือความบนัเทิง และขอเชิญชวนร่วมกิจกรรมลงนามถวายความอาลยั ชมนิทรรศการ 

เพือเทิดพระเกียรติ ชมภาพยนตร์เกียวกบัพระราชกรณียกิจฯ พระราชประวติัฯ โครงการตามพระราชดาํริฯ และรับฟัง

เพลงพระราชนิพนธเ์พลงเฉลิมพระเกียรติ เพลงซึงแสดงถึงความเทิดทูนและแสดงความจงรักภกัดีต่อพระบาทสมเด็จ

พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ ศาลาจตุัรมุข เวทีกลางของงานมนัสการพระพุทธโสธร และงานประจาํปี จงัหวดั

ฉะเชิงเทรา พ.ศ.   ปีนีไม่มีการเก็บค่าบตัรผา่นประต ู

ดว้ยมีประกาศสาํนกันายกรัฐมนตรี เรือง พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วัสวรรคต ลงวนัที  ตุลาคม  ประกาศดงันี 

. ใหส้ถานทีราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานของรัฐและสถานศึกษาทุกแห่ง ลดธงครึงเสาเป็นเวลา  วนั ตงัแต่วนัที  

 ตุลาคม  เป็นตน้ไป  

. ใหข้า้ราชการ พนกังานรัฐวิสาหกิจ และเจา้หนา้ทีของรัฐ ไวทุ้กขมี์กาํหนด  ปี ตงัแต่วนัที  ตุลาคม  เป็นตน้ไป 

. แถลงการณ์นายกรัฐมนตรีพลเอกประยทุธ ์จนัทร์โอชา ขอความร่วมมืองดจดังานรืนเริงเป็นเวลา  วนั  

. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มธ . /ว  ลงวนัที  ตุลาคม  เรือง แนวทางการ

ปฏิบติัต่อสถานบริการในช่วงมีงานพระราชพิธีพระบรมศพ กระทรวงมหาดไทยแจง้เพิมเติมว่าศูนยบ์ญัชาการ

ติดตามสถานการณ์ (ศตส.) ใหจ้งัหวดัถือปฏิบตัดงันี 

 กรณีการจดังานเทศกาลประจาํปีของจงัหวดั งานกาชาด งานบุญกฐิน ผา้ป่าและ/หรือกิจกรรมประกอบพิธีทาง

ศาสนกิจนนั ใหด้าํเนินการไดต้ามปกติ แต่ไม่ควรมีการแสดงดนตรีหรือการละเล่น    



นายอาทร  ผดุงเจริญ  (กรรมการ)  กล่าวว่า จากงานนมสัการพระพุทธโสธรและงานประจาํปี จงัหวดัฉะเชิงเทราปีนี 

อยากเสนอให้มีการอญัเชิญหลวงพ่อพุทธโสธรมาประดิษฐาน ทีศาลาจัตุรมุข เพือให้ประชาชนไดม้ากราบพระพุทธโสธร 

จาํลองเพือความเป็นสิริมงคล ณ ศาลาจตุรมุข ทีผา่นมาทุกปี ไม่เคยมีเลย อยากจะฝากไวใ้หช่้วยพิจารณา 

ดร.บุญทอง  เตียรประเสริฐ  (ประธานทีปรึกษา) กล่าวว่า งานแห่หลวงพ่อพุทธโสธรทางบกและทางนาํ        ขอ

เสนอว่าใหค้วรรักษาไว ้ยงัคงมีเหมือนเดิม เพราะเป็นขนมธรรมเนียมประเพณีสืบสานมานาน  อยากใหด้าํเนินต่อไป 

มตทิีประชุม รับทราบ 
 

วาระที  เรืองรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการหอการค้าจงัหวดัฉะเชิงเทรา ครังที /  

มตทิีประชุม รับรอง 
 

วาระที  เรืองสืบเนืองจากการประชุมครังทีแล้ว 

3.1  บริษัท ประชารัฐรักสามคัคจีงัหวดัฉะเชิงเทรา จาํกดั 

นายวฒันา  รัตนวงศ ์(ประธาน) กล่าวว่าบริษทั ประชารัฐรักสามคัคีจงัหวดัฉะเชิงเทรา จาํกดั ไดจ้ดทะเบียน 

บริษทัเรียบร้อยแลว้ ทีทาํการ บริษัท ประชารัฐรักสามคัคีจงัหวดัฉะเชิงเทรา จาํกดั อยู่ทีสาํนักงานหอการคา้จังหวดั

ฉะเชิงเทรา ชนั  โดยไม่ไดคิ้ดค่าใชจ่้ายเรืองค่าเช่าหอ้ง  แต่ถา้ต่อไปทางบริษทั  ผลประกอบการดีมีกาํไร อาจจะช่วยค่า

นาํ ค่าไฟ หอการคา้บา้ง 

นายจิตกร  เผด็จศึก (รองประธาน) กล่าวว่า บริษทั ประชารัฐรักสามคัคีจงัหวดัฉะเชิงเทรา จาํกดั ไดแ้ต่งตงัคุณ

ร่มไทร ทิพยเศวต เป็นผูจ้ดัการ นายจิตกร เผด็จศึก เป็นรองผูจ้ดัการ และมีรองประธานฝ่ายต่างๆ ในการบริหารบริษทั 

ตอนนีอยูใ่นขนัตอนการดาํเนินงาน รอเจา้หนา้ที จากทางส่วนกลางส่งมา เดือนหนา้จะเรียกผูถื้อหุ้นมาประชุม และเรียก

ผูป้ระกอบการ มาประชุม ว่าเรามีสินคา้ตวัไหนทีจะใหบ้ริษทั ช่วยจาํหน่าย 

นายอนูกุล ตังนุกูลชัย (ผูว้่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา) กล่าวว่าเรืองบริษัท ประชารัฐรักสามคัคีจังหวัด

ฉะเชิงเทรา จาํกดั ตอ้งขอขอบคุณทางภาคเอกชน หอการคา้และสภาอุตสาหกรรมจงัหวดัฉะเชิงเทรา ทีมีส่วนช่วยเหลือ

ในการจดัตงับริษทั ประชารัฐรักสามคัคีจงัหวดัฉะเชิงเทรา จาํกดั ใหเ้ป็นรูปธรรม ทางส่วนราชการจะค่อยช่วยสนับสนุน 

เรืองขอ้กฎหมาย และอาํนวยความสะดวกให ้ บริษทั ประชารัฐ ถือว่าเป็นการพฒันาและแกไ้ขเศรษฐกิจเกิดจากฐานราก 

ใหข้บัเคลือนไปไดดี้สู่อนาคต  เพราะทางภาคธุรกิจเอกชน โดยเฉพาะทางหอการคา้มีบทบาทและ เชียวชาญเรืองการคา้

ขาย การบริหารธุรกิจดา้นกาคา้ การลงทุน คงตอ้งช่วยกนัขบัเคลือน บริษทั ประชารัฐรักสามคัคีจงัหวดัฉะเชิงเทราไปได ้

มตทิีประชุม รับทราบ 
 

3.2  กจิกรรมปันจกัรยาน  ปี นามเมอืงฉะเชิงเทรา  

นายมนสั ตนังาม (รองประธาน) กล่าวว่า เดิมกาํหนด จดักิจกรรมปันจกัรยาน  ปี นามเมืองฉะเชิงเทรา ในวนัที  

 ธนัวาคม  การปันจกัรยานถือว่าเป็นการออกกาํลงักาย ไม่ใช่งานรืนเริง  จากการทีพระบาทสมเด็จพระปรมินทรามหาภูมิ

พลอดุลยเดช  สวรรณคต  จากการดูในเวป๊ไซด ์Thai MTB เป็นเวป๊ไซด ์เกียวกบัการประชาสมัพนัธก์ารแข่งขนัจกัรยานล่วงหน้า 

มีการยกเลิกการแข่งขนัหลายรายการ   บางรายการเลือนออกไปโดยไม่มีกาํหนด สาํหรับจงัหวดัฉะเชิงเทรา ไดด้าํเนินงานไป



แลว้ คือการหาผูส้นับสนุนการจัดงาน ไดต้อบรับกบัมาแลว้ ประมาณ  ราย การออกแบบเสือ การทาํเหรียญทีระลึก แต่ยงั

ไม่ไดล้งประชาสัมพนัธ์  เว๊ปไซด์ Thai MTB จึงขอมติทีในทีประชุม ขอเลือนการจัดกิจกรรมปั นจกัรยาน  ปี นามเมือง

ฉะเชิงเทรา ออกไป  โดยใหผ้า่น  วนัไปก่อน ถึงค่อยมาพิจารณากนั ดูวนัเวลาทีเหมาะสม อีกครัง  

มตทิีประชุม รับทราบ 
 

.   การจดังานหอการค้าแฟร์ ครังที  

นางบุญมี  ศรีสุข (รองประธาน) กล่าวว่า จากการทีพระบาทสมเด็จพระปรมินทรามหาภูมิพลอดุลยเดช  สวรรณคต 

ในส่วนของการจดังานหอการคา้แฟร์ ครังที  ทาง หอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา ไดเ้รียนปรึกษาท่านผูว้่าราชการจงัหวดั

ฉะเชิงเทรา และนายกเทศมนตรีฉะเชิงเทรา แลว้ เราสามารถจดังาน หอการคา้แฟร์ ครังที  ได ้ งานหอการคา้แฟร์ ครังที 

 ของกินถกูปาก ของฝากถกูใจ อร่อยได ้ไร้แอลกอฮอล ์ระหว่างวนัที -  พฤศจิกายน  ณ บริเวณสนามหน้าศาลา

กลาง พบกบั สินค้าดีมีคุณภาพ สินค้า OTOP ระดับ -  ดาว สินคา้โรงงานอุตสาหกรรมจากโรงงาน สินคา้ SMEs 

คุณภาพดี บูธสินคา้เกษตร มหกรรมอาหารสะอาด รสชาติอร่อยถูกหลกัอนามยั อร่อยไดไ้ร้ แอลกอฮอล ์มีบูธสินค้า

ทงัหมด  บูธ  ในงานจะไม่มีการแสดงบนเวทีใดๆ ทงัสิน แต่จะมีการสาธิตเมนูอาหารเพือพ่อหลวงทรงโปรดทุกวนั  

และแจกจ่ายใหป้ระชาชนไดรั้บประทาน  

นายวฒันา  รัตนวงศ ์(ประธาน) กล่าวว่า การจดังานหอการคา้แฟร์ ครังที  ตอนแรกทางหอการคา้ก็จะเลือนการ

จดังานออกไป ให้เลย  วนัไปก่อน แต่ช่วงปลายปี ผูป้ระกอบการติดงานหลายงาน ไม่สะดวกออกงานช่วงเดือน

ธนัวาคม  ตอนนีบูธเต็มหมดแลว้ เงินค่าบูธก็โอนเงินมาครบแลว้ ทุกอย่างเตรียมงานไวพ้ร้อมแลว้  การจัดงาน

หอการคา้แฟร์ถือว่าเป็นการกระตุน้เศรษฐกิจในจงัหวดัฉะเชิงเทรา  

มตทิีประชุม รับทราบ 
 

.   โครงการจดัแข่งขันกอล์ฟ 

นายวฒันา  รัตนวงศ ์(ประธาน) กล่าวว่าโครงการจดัแข่งขนักอลฟ์ขอปรึกษา ท่านพินิจ  จารุสมบติั ก่อน ว่า

ความเป็นไปไดกี้เปอร์เซ็นต ์คราวหนา้จะแจง้ใหท้ราบอีกครัง 

มตทิีประชุม รับทราบ 
 

.   โครงการจดักจิกรรมวนัไข่โลก 

นางบุญมี  ศรีสุข (รองประธาน) กล่าวว่าหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทราร่วมกบัมหาวิทยาลยัราชภฎัราชนครินทร์ 

และสหกรณ์ผูเ้ลียงไก่ไข่ แปดริวจาํกดั  กาํหนดจดังานวนัไข่โลก วนัที  ตุลาคม  ไดง้บประมาณจดังานมาจาก 

บริษทั ซีพี งานนีทางส่วนกลางขอใหย้กเลิกทุกจงัหวดัทีจะจดักิจกรรม ซึงทางหอการคา้ไดง้บประมาณส่วนหนึงในการ

จดัทาํเสือรณรงค ์การบริโภคไก่ไข่ จาํนวน  ตวั เพือแจกผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรม ตอนนีเสือยงัเก็บอยู่ทีหอการคา้ฯ  ทาง

มหาวิทยาลยัราชภฎัราชนครินทร์ ไดด้าํเนินการเกียวกบัการจดังานทงัหมด ทางหอการคา้รับผดิชอบเรืองการเจียวไข่  

กระทะ แจกจ่ายให้ผูเ้ข้าร่วมงานไข่ทีทางราชภัฎสั งมาจากสหกรณ์ผูเ้ลียงไก่ไข่ แปดริ วจาํกัด  ก็สามารถคืนไข่ได ้



งบประมาณทีใชไ้ปแลว้ ทีไม่สามารถคืนได ้ทางส่วนกลางเขา้ใจ แต่งบประมาณทีเหลือ ทางส่วนกลางขอเรียกคืนไป

ก่อน เพือไวจ้ดังานครังต่อไป 

มตทิีประชุม รับทราบ 
 

วาระที    เรืองเพอืพจิารณา  

- ไม่มีเรืองพิจารณา 
 

วาระท ี   เรืองข้อเสนอ ประเด็นปัญหาต่างๆ เข้าสู่ กรอ.จ.ฉช/หอการค้ากลุ่มเบญจบูรพาสุวรรณภูม ิ

 นายชาลี  เจริญสุข (กรรมการกิตติมศกัดิ) กล่าวว่า สรุปการประชุม และเรืองทีนาํเสนอ กรอ. 1. ขอให้ทาง กรอ.

ของบประมาณส่วนกลางกลางของรัฐบาลแก้ปัญหาเรือง  การสร้างสะพานยกระดับสีแยกบางคลา้  และ  สะพาน

ยกระดบัทางเขา้วดัสมานรัตนาราม โดยเร่งด่วน   2. ขอใหข้ยายถนนสุขุมวิทสายเก่า บางปะกง-คลองด่าน ให้เป็น 4 ช่อง

จราจรโดยด่วน เพราะจาก คลองด่าน-บางปู  เป็น 4 ช่องจราจรนานแลว้ สามารถใชเ้ส้นทางไปขึนรถไฟฟ้าทีบางปูได ้

เพือเขา้กรุงเทพมหานคร    3. เสนอผ่านคลงัจงัหวดั ไปถึงธนาคารแห่งประเทศไทย กรณีธนาคารพาณิชไม่ยอมปล่อย

สินเชือ  สนบัสนุนโครงการอสงัหาริมทรัพย ์บา้นจดัสรร และอาคารพาณิชย ์ ส่งผลต่อเศรษฐกิจของจงัหวดัฉะเชิงเทรา

โดยตรง  ส่วนการประชุมหอการคา้กลุ่มเบญจบูรพาสุวรรณภูมิ ครังต่อไป หอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา เป็นเจา้ภาพ 

ประมาณ เดือน ธนัวาคม   เรืองทีจะนาํเสนอ หอการคา้กลุ่ม มี . เรืองปัญหานาํกลดัเซาะชายฝัง ตาํบลสองคลอง . 

ผลกัดนัขยายถนนสาย บางปะกง-คลองด่าน .ปัญหาธนาคารพาณิชยไ์ม่ปล่อยเงินกู ้ 

 นายสุชาติ แสวงไวศยสุข (นายกองค์การบริหารตาํบลสองคลอง) กล่าวว่า ปัญหาเรืองการกดัเซาะชายฝังของ

พืนที องคก์ารบริหารส่วนตาํบลสองคลอง แกไ้ขกนัมานานมากแลว้แบบภูมิปัญญาชาวบา้น แกไ้ขปัญหาไดเ้ฉพาะหน้า  

ก็ยงัแกไ้ขแบบถาวรไม่ได ้ปัญหาเรืองนีใชง้บประมาณไปแลว้ จาํนวนมาก และการเสียหายเกิดขึนทุกปี ตาํบลสองคลอง

มี  หมู่บา้น -  ปีทีผา่นมา พืนทีหายไป  หมู่บา้น ประมาณ  หลงัคาเรือน วดัหงส์ทองมีพืนที  ไร่ ขณะนีเหลือ  

ไร่ หายไป  ไร่ และ อยากเสนอใหใ้หมี้การขยายถนนสุขุมวิทระยะทางจากตลาดบางปะกงถึงตลาดคลองด่านระยะทาง 

12 กม. จาก 2 ช่องจาราจร เป็น 4 ช่องจาราจร เพือใหเ้กิดการพฒันาเป็นการเชือมต่อกบัสถานีรถไฟฟ้าทีบางปู   

 นายประโยชน์  โสรัจจกิจ (รองประธาน) กล่าวว่าปัญหาการกดัเซาะชายฝังของพืนที องคก์ารบริหารส่วนตาํบล

สองคลอง มีแนวยาว 10.5 กม.เสียพืนทีทงัหมด 1500 ไร่ สร้างความเสียหาย ไร่ละ  ลา้นบาท รวมเป็นเงิน ,  ลา้น

บาท ถือว่าเป็นการสูญเสียอยา่งมากของจงัหวดัฉะเชิงเทรา  และพืนที ตาํบลสองคลอง เป็นพืนทีเศรษฐกิจ ทีมีรายไดจ้าก

การเพาะเลียงปลาและพืชผลทางการเกษตร  ปัญหาทีเกิดขึนถา้ไม่มีการแกไ้ขแบบบูรณาการจะทาํใหมี้การสูญเสียเพิมขึน

อีก ทงัในพืนทีองคก์ารบริหารส่วนตาํบลสองคลอง และถนนสุขุมวิท จะเกิดความเสียหายอีก และถา้แกปั้ญหาเรืองกลดั

เซาะชายฝังได ้ก็สามารถแกไ้ขเรืองปัญหาการทบัถมปากแม่นาํลดลงดว้ย  

 นายอนูกุล ตงันุกูลชยั (ผูว้่าราชการจงัหวดัฉะเชิงเทรา) กล่าวว่าเรืองนีใชง้บจงัหวดัไม่ไดเ้พราะงบประมาณ

จาํนวนมาก   ตอ้งใชง้บประมาณของกลุ่มจงัหวดั ให้นาํเรืองนีเขา้ยุทธศาสตร์การพฒันากลุ่มจงัหวดั หรือไม่ก็ตอ้งใช้

งบประมาณส่วนกลางกรมเจา้ท่าเป็นเจา้ของเรือง  เพือของบประมาณ มาแกไ้ขปัญหาในเรืองนีแบบบูรณาการ  ส่วนเรือง



ปัญหาการจราจร มีปัญหามานานแลว้ เพราะปริมาณรถทีมากขึนทุกวนั ทงัรถโดยสาร และรถขนส่งสินคา้ มีปริมาณที

มากขึน เพราะโรงงานอุตสาหกรรมเพิมขึน ก็ไดเ้สนอเรืองนีใหท้างผูเ้กียวขอ้งใหแ้กปั้ญหา 

 มตทิีประชุม รับทราบ 
 

วาระที  6  เรืองประชาคมเศรษฐกจิอาเซียน  (AEC) ปี  

 นายชาล ี เจริญสุข (กรรมการกิตติมศกัดิ) กล่าวว่าจงัหวดัฉะเชิงเทรา จะมีการไปศึกษาดูงานในโครงการรู้ รับรุก  

ครังต่อไป ประเทศกมัพชูา ทางจงัหวดัฉะเชิงเทรา ไดไ้ปทาํบนัทึกขอ้ตกลง กนัมาแลว้ อยากจะแนะนาํว่าถา้สมาชิกท่าน

ใดมีปัญหา เรืองการนาํสินคา้เขา้ไปขาย หรือการส่งออกมีปัญหา ทีจะใหจ้งัหวดัฉะเชิงเทราช่วยเหลือ ประสานงานดา้น

ใด ก็ประสานงานมาทางจงัหวดัได ้

 มตทิีประชุม รับทราบ 
 

วาระที    เรืองยุทธศาสตร์จงัหวดั/หอการค้าจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

 นายประโยชน์ โสรัจจกิจ (รองประธาน) กล่าวว่า  เรืองยทุธศาสตร์จงัหวดัฉะเชิงเทรา อยากเสนอใหพิ้จารณา ปัญหา

เรืองการพฒันาคน ด้านการศึกษา ในจังหวัดฉะเชิงเทรา มีสถานทีการศึกษาทีมีชือเสียง หลายแห่ง มีทัง โรงเรียน 

มหาวิทยาลยั และสายอาชีพ เทคนิค อาชีวะอยากใหจ้งัหวดัฉะเชิงเทรา ขบัเคลือนเรืองทิศทางการพฒันาดา้นการศึกษา เพือ

สร้างบุคลากร พฒันาคนเพือรองรับการเจริญเติบโตของจงัหวดัฉะเชิงเทรา ทีจะเกิดขึนในอนาคต ต่อไป  และอีกเรืองอยาก

เสนอเรืองจงัหวดัฉะเชิงเทรามีพืนทีทางดา้นการเกษตร ประมาณ  % ทาํรายไดใ้ห้กบัจงัหวดัฉะเชิงเทรา เป็นจาํนวนมากต่อปี 

เช่นการเลียง สุกร เลียง ไก่ เลียงปลากระพง และการปลูกมะม่วง  แต่สิงหนึงทีอยากจะเสนอคือการพฒันาด้านตลาดของปลา

กะพง   การเลียงปลากระพง ในประเทศไทย เลียงมากทีสุด คือจงัหวดัฉะเชิงเทรา  รายไดใ้นประเทศปีหนึงประมาณ , ,  

กว่าลา้นบาท มลูค่าทางเศรษฐกิจมหาศาล  แต่การเลียงปลาประพง ไม่สามารถพฒันาให้มีการเลียงไดม้ากกว่านี เนืองจากมีกล

ไกลทางการตลาด ทียงัเป็นอุปสรรค  ไม่สามารถขยายตลาดไดม้ากกว่านี  จุดเด่นการเลียงปลากระพงเลียงไดต้ลอดทงัปี  กินได้

ทุกไซร์ จงัหวดัฉะเชิงเทราสามารถเลียงปลาประพงยกัษ์ได ้ตวัละประมาณ  กิโล เลียงประมาณ  ปี เป็นทีเดียวในประเทศที

สามารถเลียงได ้อยากเสนอใหท้างจงัหวดัมีการส่งเสริมและพฒันาดา้นการตลาดมากกว่านี 

 นายอนูกุล ตังนุกูลชัย (ผูว้่าราชการจังหวดัฉะเชิงเทรา) กล่าวว่าเรืองการพฒันาดา้นการศึกษา ทางประธาน

หอการคา้ฯ ไดเ้ป็นคณะกรรมการพืนฐานดา้นการศึกษา เวลามีการประชุมคณะกรรมการฯ สามารถไปเสนอในทีประชุมได ้

เพราะอาํนาจการตดัสินใจอยูที่กระทรวงศึกษาธิการ  ส่วนเรืองการพฒันาการส่งเสริมการตลาด ดา้นการเลียงปลากะพง ตอ้ง

นาํเรืองนีเสนอไปทางการประมง จะไดรั้บทราบปัญหา และหาทางแกปั้ญหา การพฒันาและส่งเสริมการตลาดต่อไป  

  มตทิีประชุม รับทราบ 
 

วาระที  8  เรืองนําเสนอนักธุรกจิรุ่นใหม่ (YEC ) 

 นายชาล ี เจริญสุข (กรรมการกิตติมศกัดิ) กล่าวว่านักธุรกิจรุ่นใหม่ YEC จงัหวดัฉะเชิงเทรา ร่วมกบั โรงเบียร์

แปดริว จดัคอนเสิร์ต พบกบั อ๊อฟ พงษ์พฒัน์ วชิรบรรจงในวนัที  ตุลาคม  รายไดห้ลงัหักค่าใชจ่้าย คงเหลือ 

,  บาท  ไวใ้ชจ่้ายในการบริหารงานของนกัธุรกิจรุ่นใหม่ YEC  ของหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา 



 มตทิีประชุม รับทราบ 
 

วาระที  9  เรืองอนืๆ   

นายวฒันา  รัตนวงศ ์(ประธาน) กล่าวว่าอยากเสนอท่านผูว้่าราชการจงัหวดัฉะเชิงเทรา  ใหช่้วยประสานงานขอเช่า

ใชพื้นที ตลาด อตก. ทีอาํเภอบางคลา้ มาเป็นสาํนกังาน บริษทั ประชารัฐ รักสามคัคีจงัหวดัฉะเชิงเทรา จาํกดั  เพราะพืนที

น่าจะดูเหมาะสมกบัการโชวห์รือแสดงสินคา้ ใหค้นทวัไปไดพ้บเห็น  

นายสิริชยั  วชัรีนนัท ์(ประชาสมัพนัธ)์ กล่าวว่า กรมส่งเสริมวฒันธรรม กระทรวงวฒันธรรม ไดม้อบหมายให้

สภาวฒันธรรมจงัหวดัฉะเชิงเทรา เก็บรวบรวมภาพถวายอาลยั พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช จาก

หน่วยงานทงัภาครัฐ และเอกชนสมาคม มลูนิธิ ถา้คณะกรรมการหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา  ไปร่วมกิจกรรมดงักล่าว 

สามารถส่งภาพ รายละเอียดของภาพ  โดยระบุวนั เวลา สถานที ใหจ้ดัเจน ใหจ้ดัส่งที สภาวฒันธรรมจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

มตทิีประชุม รับทราบ 
 

 

 

ปิดประชุมเวลา .  น. 

 

(นายจอมพงษ ์ ชูทบัทิม) 

เลขาธิการหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา /ตรวจรายงานการประชุม 
 

นายพรชยั ธรรมจรูญ ผูจ้ดัการหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา / บนัทึกรายงานการประชุม 

นางนาํฝน ชะเอมทอง เจา้หนา้ทีหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา / พิมพร์ายงานการประชุม 
 


