
รายงานการประชุมคณะกรรมการหอการค้าจงัหวดัฉะเชิงเทรา  ครังที /  

วนัพฤหัสบดีที  กุมภาพนัธ์  

ณ ห้องประชุมอาคารหอการค้าจงัหวดัฉะเชิงเทรา ต. หน้าเมอืง อ. เมอืง จ. ฉะเชิงเทรา   
 

ผู้เข้าประชุม 

 .นายบาํรุง รืนบนัเทิง หวัหนา้สาํนกังานจงัหวดัฉะเชิงเทรา  ทีปรึกษากิตติมศกัดิ 

 2.นายพงศา วงษว์นัทนีย ์ สวสัดิการและคุม้ครองแรงงาน   ทีปรึกษากิตติมศกัดิ 

 .พ.ต.ธนัวา สุขศรีทอง (แทน) ผูบ้ญัชาการกองพลทหารราบที   ทีปรึกษากิตติมศกัดิ 

 .พ.ต.อ.มงคล แสวงศกัดิ (แทน) ผูบ้งัคบัการตาํรวจภูธรจงัหวดัฉะเชิงเทรา  ทีปรึกษากิตติมศกัดิ 

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

 .นายวรวิท เรืองจนัทร์(แทน) ผูอ้าํนวยการแขวงทางหลวงฉะเชิงเทรา  ทีปรึกษากิตติมศกัดิ 

 .นายศกัดิชยั ศรีสุวรรณ (แทน) เกษตรจงัหวดัฉะเชิงเทรา   ทีปรึกษากิตติมศกัดิ 

 .นายมนสั คาํต่าย     (แทน) หวัหนา้สาํนกังานป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัทีปรึกษากิตติมศกัดิ 

 .นายศกัดิชยั คงวฒันะ   (แทน) ผูอ้าํนวยการสาํนกังานพฒันาฝีมือแรงงาน จ.ฉช ทีปรึกษากิตติมศกัดิ 

 .พ.ญ. รุวิรัตน์ บุญษลิขิต   (แทน) ผูอ้าํนวยการโรงพยาบาลพุทธโสธร  ทีปรึกษากิตติมศกัดิ 

 .นางสุนนัทา โคกลาํพาน  (แทน) คลงัจงัหวดัฉะเชิงเทรา    ทีปรึกษากิตติมศกัดิ 

 .นายรังสรรค ์ เหลาเจริญ   (แทน) ผูอ้าํนวยการสาํนกังานคปค.จงัหวดัฉะเชิงเทรา ทีปรึกษากิตติมศกัดิ 

 .นายชยัทศัน์  บุญเกิด        (แทน) ทางหลวงชนบทจงัหวดัฉะเชิงเทรา  ทีปรึกษากิตติมศกัดิ 

 .นายพิชยั      อธิเกียรติ      (แทน) ประธานสภาอุตสาหกรรมจงัหวดัฉะเชิงเทรา ทีปรึกษากิตติมศกัดิ 

 15.นายวฒันา รัตนวงศ ์       ประธาน 

16.ดร.บุญทอง เตียรประเสริฐ                             ประธานกรรมการทีปรึกษา 

 17.นายอุทยั ศรีสาลีกุลรัตน ์       กรรมการกิตติมศกัดิ 

18.นายชาลี เจริญสุข        กรรมการกิตติมศกัดิ 

 19.นายมนสั ตนังาม        รองประธาน 

 .นายวสนัต ์ ศิรินภารัตน์       รองประธาน 

 .นางขนัคาํ ศรีวรรณ       รองประธาน 

 22.นางอาภรณ์ วชัระ        รองประธาน 

 .นางบุญมี   ศรีสุข        รองประธาน 

 24.นางวรนิต กตญาณ        รองประธาน 

 25.นายประโยชน์โสรัจจกิจ       รองประธาน 

 .นายอาทร ช่วยณรงค ์       รองประธาน 

 27.นายจิตรกร เผด็จศึก        รองประธาน 

 28.นายสมควร    ศรีชยั        รองประธาน 



 29.นายกาํพล เลิศเกียรติดาํรงค ์      รองประธาน 

 30.นายจอมพงษ ์ชูทบัทิม        เลขาธิการ 

 .นายเปรมสิทธิ  ศิรสิทธิวฒันา       เหรัญญิก 

 .นายณรงคศ์กัดิ แกว้เมืองเพชร       กรรมการ 

 .นายอาทร    ผดุงเจริญ       กรรมการ 
  

 ผู้เข้าร่วมประชุม 

 1.นายธานินทร์  เสริมศกัดิศศิธร  บริษทั มิตซู บีเอน็ที จาํกดั  สมาชิกใหม่ 

 .นายพงษศ์กัดิ  เสริมศกัดิศศิธร  บริษทั เฮอริเทจ ฮอนดา้ ออโตโมบิล จาํกดั สมาชิกใหม่ 

 3.นายวิมล  อจัจิมากุล   กรรมการสภาอุตสาหกรรมจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

 .นายธเนตร ปลืมคิด   ผูอ้าํนวยการโครงการชลประทานจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

 
   

นายจอมพงษ ์ชูทบัทิม (เลขาธิการ) กล่าวเปิดประชุมคณะกรรมการหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา  เวลา .  น. 
 

วาระที  เรืองแจ้งให้ทีประชุมทราบ 
 

- กจิกรรมร่วมกบัหอการค้าอนื  ๆ

 กุมภาพนัธ ์  เวลา . - .  น. นายวฒันา  รัตนวงศ ์ประธาน  นายชาลี  เจริญสุข นางพวงทอง   

วรรณีเวชศิลป์ กรรมการกิตติมศกัดิ นายสมชัญ์ ยงศิริ นักธุรกิจรุ่นใหม่ YEC ร่วมประชุมคณะกรรมการหอการคา้กลุ่มเบญจ

บูรพาสุวรรณภูมิ  ครังที /  ณ หอ้งประชุม โรงแรม แกรนด ์ ไดมอนด ์จงัหวดับนัเตียเมียนเจย ประเทศกมัพชูา 

 กุมภาพนัธ ์  เวลา . - .  น.  หอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา ร่วมกบั บริษทั  เรืองวาแสตน 

ดาร์ด อินดสัตรี จาํกดั และเหล่ากาชาดจงัหวดัฉะเชิงเทราจดักิจกรรมรับบริจาค โลหิตประจาํปี  ณ หอ้งประชุม บริษทั  

เรืองวาแสตนดาร์ด อินดสัตรี จาํกดั ต.บางสมคัร อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา 

 มีนาคม  เวลา 18.00 น. นายวฒันา  รัตนวงศ ์ประธาน ร่วมงานเลียงขอบคุณ นายอิสระ  ว่องกุศลกิจ  

ในการดาํรงตาํแหน่งประธานกรรมการหอการคา้ไทยและสภาหอการคา้แห่งประเทศไทย เป็นเวลา  ปี ณ บา้นเลขที 

 หมู่บา้นปัญญา ซอย  ถนนพฒันาการกรุงเทพมหานคร  

 มีนาคม  เวลา . - .  น. นายวฒันา  รัตนวงศ ์ประธาน และคณะกรรมการหอการคา้ฯ ร่วมพิธี

เปิดอาคารสาํนกังานหอการคา้จงัหวดัระยอง (แห่งใหม่) ณ เลขที /  ม.  ต.ทบัมา อ.เมือง จ.ระยอง  

14 มีนาคม  เวลา 08.00-10.00 น. นายวฒันา  รัตนวงศ ์ประธาน ร่วมพิธีทาํบุญครบรอบคลา้ยวนัก่อตงั

หอการคา้ไทย ปีที  ณ หอ้ง Activiy Hall อาคารบรรเจิด ชลวิจารณ์  

  มีนาคม  เวลา - .  น. นายวฒันา  รัตนวงศ ์ประธาน ร่วมประชุมคณะกรรมการหอการคา้ไทย 

ครังที /   ณ หอ้งสมัมนา อาคาร  ชนั  มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย  



 18-19 มีนาคม   นายวฒันา  รัตนวงศ ์ประธาน นายมนัส  ตนังาม  นายอาทร ช่วยณรงค์ นายจิตรกร        

เผด็จศึก นางวรนิต กตญาณ  รองประธาน ร่วมประชุมคณะกรรมการพฒันาเศรษฐกิจ พืนทีภาคตะวนัออก หอการคา้

ไทย ครังที /  ณ โรงแรมเจเหลาวทองเจา้หลาวทอแสงบีช จงัหวดัจนัทบุรี  

  มีนาคม   เวลา .  น. หอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา จดับรรยายพิเศษ หัวขอ้ พลิกโฉมฉะเชิงเทรา ต่อการพฒันา

ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ ภาคตะวนัออก  (Eastern Econmic Corridor ) วิทยากร บรรยายพิเศษ โดยนายปรัชญา สมะลาภา ประธาน

คณะกรรมการพฒันาเศรษฐกิจพืนทีภาคตะวนัออก  และประชุมใหญ่สามญัสมาชิก ประจาํปี    มีการเลือกตงัประธาน และ

คณะกรรมการหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา ชุดใหม่ ปี บริหาร -    ณ ห้องโชคอนันต์ มหาวิทยาลยัราชภฎัราชนครินทร์ ต.

หนา้เมือง อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา   

-  มีนาคม  นายวฒันา  รัตนวงศ ์ประธาน นายชาลี  เจริญสุข กรรมการกิตติมศกัดิ   นายจอมพงษ ์      

ชูทบัทิม เลขาธิการ นายสมชัย ์ยงศิริ นางวรัญญา ธนวรางกูร นักธุรกิจรุ่นใหม่ YEC ร่วมงาน Food Innovation  Forum 2017 ร้อย

แรงบนัดาลใจ ลา้นความสาํเร็จ เพืออุตสาหกรรมอาหารไทย ณ หอ้งบอลรูม ณ ศนูยก์ารประชุมแห่งชาติสิริกิติ  

   มีนาคม  เวลา .  น.นายวฒันา  รัตนวงศ ์ประธาน ร่วมประชุมใหญ่สามญัสมาชิกหอการคา้ไทย 

ประจาํปี ครังที  ณ หอ้งนภาลยับอลรูม โรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพมหานครฯ 

 1 เมษายน  เวลา .  น. นายอาทร  ช่วยณรงค ์ รองประธาน ร่วมพิธีเปิดโครงการ มหกรรมอาหารอร่อย 

 ชนเผา่ กลุ่มจงัหวดัภาคกลางตอนกลาง ณ บริเวณหอนาฬิกา ถ.มิตรสมัพนัธ ์อ.อรัญประเทศ จ.สระแกว้ 

 1 เมษายน  เวลา 10.00 -12.00 น. นายวฒันา  รัตนวงศ ์ประธาน ร่วมประชุม การขบัเคลือนนโยบายและ

ภารกิจของคณะกรรมการหอการคา้ไทย ทงัส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เป็นไปในทิศทางเดียวกนั สามารถเชือมโดยการ

ทาํงานร่วมกนัอยา่งมีประสิทธิภาพ ณ หอ้งสมัมนา อาคาร  ชนั  มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย ถนน วิภาวดีรังสิต  

 19 เมษายน  เวลา . - .  น. นายวฒันา  รัตนวงศ ์ประธาน ร่วมประชุมคณะกรรมการหอการคา้ไทย 

ครังที /  ณ หอ้งสมัมนา อาคาร  ชนั  มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย  

 26 เมษายน  เวลา .  น. นายวฒันา  รัตนวงศ ์ประธาน ร่วมประชุมใหญ่สามญัสมาชิก ครังที  สภา

หอการคา้แห่งประเทศไทย ณ หอ้งนภาลยั บอลรูม โรงแรมดุสิตธานี  
 

 กจิกรรมร่วมกบัภาครัฐ 

 กุมภาพนัธ ์   เวลา .  - .  น.นายชาลี  เจริญสุข กรรมการกิตติมศกัดิ  ร่วม ประชุม 

คณะกรรมการพฒันาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศจงัหวดัฉะเชิงเทรา ครังที /  ณ ห้องประชุมสภา ชนั  องค์การ

บริหารส่วนจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

 กุมภาพนัธ ์  เวลา . - .  น นายจิตรกร เผด็จศึก รองประธาน ประชุมหารือแนวทางขบัเคลือน

องคก์ร เครือข่ายคุณธรรมเพือเตรียมการจดังานสมชัชาคุณธรรมภาคกลาง ณ หอ้งทบัทิม โรงแรมแกรนด ์รอยลั พลาซ่า 

อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา  



  กุมภาพนัธ ์  ณ เวลา . - .  น.นายจิตรกร เผด็จศึก รองประธาน ร่วมประชุมคณะกรรมการจดั 

งานสมชัชาคุณธรรมภาคกลาง (ครังที / ) ณ หอ้งทบัทิม โรงแรมแกรนด ์รอยลั พลาซ่า อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา  

  กุมภาพนัธ์  เวลา 09.00 น.นายวฒันา  รัตนวงศ ์ประธาน พบปะหารือเกียวกบั REC กับผูบ้ริหาร

ธนาคารแห่งประเทศไทย ณ โสธนคาร์แคร์ อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา  

  กุมภาพนัธ์  เวลา . - .  น. นางปราณี  แสงจันทร์ กรรมการ ร่วมประชุมเชิงปฏิบติัการเสริมสร้างความ

เขม้แข็งเครือข่าย อาชีพกองทุนพฒันาบทบาทสตรี ณ หอ้งไพลิน โรงแรมแกรนดร์อยลัพลาซ่า  อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา  

  กุมภาพนัธ ์  เวลา .  น. นางวรนิต  กตญาณ รองประธาน ร่วมประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการ

จงัหวดัฉะเชิงเทรา ครังที /  ณ หอ้งประชุมบางปะกง สาํนกังานประถาศึกษาฉะเชิงเทรา เขต  

  กุมภาพันธ์  เวลา .  น. นางบุญมี  ศรีสุข นายจิตรกร เผด็จศึก รองประธาน ร่วมประชุม

คณะกรรมการขับเคลือนการดาํเนินการงานตลาดองค์การตลาด กระทรวงมหาไทย สาขาบางคลา้ ณ ห้องประชุม

สาํนกังานเกษตรจงัหวดัฉะเชิงเทรา  

  กุมภาพนัธ ์  เวลา .  น. นายณรงค์ศกัดิ แกว้เมืองเพชร กรรมการ ร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์

อาํนวยการความปลอดภยัทางถนนจงัหวดัฉะเชิงเทรา ครังที /  ณ ห้องประชุมอาคารศาลาประชาคมเฉลิมพระ

เกียรติ ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา  

  กุมภาพนัธ์  เวลา .  น. นางวรนิต  กตญาณ รองประธาน ร่วมกิจกรรม (Road Show) โรดโชวโ์ครงการ เทียว

ตรัง ไม่เสียตงัค์  ซึงเป็นกิจกรรมจบัคู่ธุรกิจ  (Business Matching) เพือส่งเสริมการท่องเทียวในวนัธรรมดา และเชือมโยงระหว่าง

ภูมิภาคระหว่างผูป้ระกอบการท่องเทียวในพืนทีของจงัหวดัตรัง ใน ณ โรงแรมบุรีมายา อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา   

  กุมภาพนัธ์  เวลา .  น. นายวฒันา  รัตนวงศ ์ประธาน นายจอมพงษ์  ชูทบัทิม เลขาธิการ ร่วม 

ประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพือแกไ้ขปัญหาหาทางเศรษฐกิจกลุ่มจงัหวดัภาคกลางและตอนกลาง  

(กรอ.กลุ่มจงัหวดั) ครัง /  ณ หอ้งประชุมเฉลิมพระเกียรติ  พรรษา สาํนกังานเกษตรจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

  กุมภาพนัธ์  เวลา .  น. - .  น. นายวฒันา  รัตนวงศ์ ประธาน ร่วมประชุมหารือ เพือให้

ข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็นทีเกียวกับการพฒันาเศรษฐกิจการค้าจังหวดัฉะเชิงเทรา ณ ห้องประชุมพาณิชยจ์ังหวดั

ฉะเชิงเทรา อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา  

  กุมภาพนัธ ์  เวลา .  น. นายจิตรกร  เผด็จศึก รองประธาน นายจอมพงษ์  ชูทบัทิม เลขาธิการ ร่วม

ประชุมคณะกรรมการประสานและขบัเคลือนนโยบายประชารัฐ ประจาํจงัหวดัฉะเชิงเทรา ครังที /   ร่วมกับ

นางสาวรัตนา  เชียรวิศิษฏส์กุล ผูต้รวจราชการกระทรวงพาณิชย ์ ณ  ณ ห้องประชุมอาคารศาลาประชาคมเฉลิม

พระเกียรติ ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา  

  กุมภาพนัธ์  เวลา . - .  น. นายบัณฑิต น้อยเจริญ ผูช่้วยเลขาธิการร่วมประชุมคณะกรรมการ

อาํนวยการทบทวนและการจดัทาํแผนยทุธศาสตร์ดา้นแรงงานจงัหวดัฉะเชิงเทรา พ.ศ. -  ณ ห้องประชุมศุภกิจวิ

เลขาการ ชนั  ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

  กุมภาพนัธ ์  เวลา .  น.นายวฒันา  รัตนวงศ ์ประธาน ร่วมประชุมคณะกรรมการกาํหนดราคาทรัพย์

จงัหวดัฉะเชิงเทรา ณ สาํนกังานบงัคบัคดีจงัหวดัฉะเชิงเทรา  



   กุมภาพันธ์  เวลา .  - .  น. นายพรชัย  ธรรมจรูญ ผูจ้ ัดการหอการค้าฯ ร่วมประชุม

คณะอนุกรรมการสาธารณสุขจงัหวดั ณ หอ้งประชุมสุนทรพิพิธ (หอ้งประชุม  ชนั ) ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา  

  กุมภาพนัธ ์  เวลา .  น. นายชาลี  เจริญสุข กรรมการกิตติมศกัดินายจิตรกร  เผด็จศึก รองประธาน 

นายจอมพงษ ์ ชูทบัทิม เลขาธิการ นายณรงคศ์กัดิ แกว้เมืองเพชร กรรมการ ร่วมประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและ

เอกชนเพือแกไ้ขปัญหาเศรษฐกิจจงัหวดัฉะเชิงเทรา  (กรอ.จงัหวดั) ครัง /     ณ ห้องประชุมมรุพงษ์ศิริพฒัน์ ชนั  

ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

  กุมภาพนัธ ์  เวลา .  น. นายชาลี  เจริญสุข กรรมการกิตติมศกัดิ ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ 

ประจาํเดือนกุมภาพนัธ ์  ณ หอ้งประชุมมรุพงษศิ์ริพฒัน์ ชนั  ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

 มีนาคม   เวลา .  น.- .  น. นายจิตรกร  เผด็จศึก  รองประธาน ร่วมประชุมตาม 

โครงการรณรงค์ป้องกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพติด TO  BE NUMBER จงัหวดัฉะเชิงเทรา ณ  ห้องประชุมศาลาประชาคม

เฉลิมพระเกียรติ ชนั  จงัหวดัฉะเชิงเทรา  

 มีนาคม   เวลา .  น. นายชาลี  เจริญสุข กรรมการกิตติมศกัดิ ร่วมพิธีถวายพระราชสกัาระ  

แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย ณ สาํนกัพฒันาฝีมือแรงงาน

ฉะเชิงเทรา ต.วงัเยน็ อ.แปลงยาว จ.ฉะเชิงเทรา 

  มีนาคม   เวลา .  น.- .  น. นายจิตรกร  เผด็จศึก  รองประธาน ร่วมประชุมคณะกรรมการจดังาน

สมชัชาคุณธรรมภาคกลาง ครังที /  ณ ห้องปรุมทองเจา้พฒัน์ ชนั  อาคาราชครินทร์ มหาวิทยาลยัราชภฏัราช

นครินทร์ จงัหวดัฉะเชิงเทรา  

 มีนาคม   เวลา . - .  น. นายจิตรกร  เผด็จศึก  รองประธาน  ร่วมประชุมจดัทาํแผนการขับเคลือนสังคม

คุณธรรมเพือเตรียมการจดังานสมชัชาคุณธรรมภาคกลางของเครือข่ายองค์กรภาคธุรกิจ ณ  ห้องประชุม  ชนั  ศูนยคุ์ณธรรม 

(องคก์ารมหาชน) อาคารวิทยาลยัจดัการ มหาวิทยาลยัมหิดล ถ.วิภาวดีรังสิต ขางสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 

 มีนาคม   เวลา 13.30 น.นายชาลี  เจริญสุข กรรมการกิตติมศกัดิ ร่วมประชุมคณะทาํงานประมวลขอ้มูล

นโยบายระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวนัออก ณ ห้องประชุมศุภกิจวิเลขาธิการ ชนั  ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา  

สรุปการประชุม กระทรวงคมนาคม เรืองการขยายถนนและสะพานยกระดบั  กระทรวงเกษตร กรมชลประทาน 

กระทรวงอุตสาหกรรม แม่งานระเบียงเศรษฐกิจ กระทรวงมหาดไทย โดยกรมโยธาธิการและผงัเมือง การสร้างเขือน

กนัการกดัเซาะชายฝังทะเล และ แม่นาํบางปะกง  กรณีจะตอ้งปิดเขือนทดนาํบางประกง  รัฐวิสาหกิจ การประปาส่วน

ภูมิภาค การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ฯลฯ   สิงทีจะตอ้งติดตามคือ การรถไฟ ทางคู่(รางคู่ความเร็วสูง กบั รถไฟฟ้าความเร็ว

สูง) และ การสร้างแม่นาํบางปะกงแห่งที  คลองพระองคเ์จา้ฯ ผา่นสมุทรปราการ และ ไปลงทะเลทีตาํบลสองคลอง อ.

บางประกง จ.ฉะเชิงเทรา  แสนลา้นบาท เป็นตน้ 

 มีนาคม   เวลา .  น. นายจิตรกร  เผด็จศึก  รองประธาน ร่วมประชุมคณะกรรมการรักษาความมนัคงและความ

สงบเรียบร้อยจงัหวดัฉะเชิงเทรา ครังที /  ณ หอ้งประชุมพุทธโสธร สาํนกังานสาธารณสุข จงัหวดัฉะเชิงเทรา 



 มีนาคม   เวลา .  น. นายจิตรกร  เผด็จศึก  รองประธาน ร่วมรับฟังการถ่ายทอดสดการประชุม

ส่งเสริมและและพฒันา เอสเอม็อี ตามแนวประชารัฐ ผ่านระบบวีดิทศัน์ทางการ ( Video Confereace System) ณ ห้อง

ประชุมสุนทรพิพิธ (ชนั ) ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา  

  มีนาคม  เวลา 13.00 น.-16.00 น. นายจิตรกร  เผด็จศึก  รองประธาน นายณรงคศ์กัดิ  แกว้เมือง เพชร  

กรรามการ ร่วมงานสมชัชาคุณธรรมภาคกลาง ภายใตแ้นวคิด รวมพลงัประชารัฐขบัเคลือนคุณธรรมความดีตามวิธี

พอเพียง ณ โรงแรมแกรนดร์อยลั พลาซ่า ต.หนา้เมือง อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา   

  มีนาคม   เวลา . - .  น. นายจิตรกร  เผด็จศึก  รองประธาน นายณรงคศ์กัดิ  แกว้เมือง  

เพชร กรรามการ ร่วมงานสมชัชาคุณธรรมภาคกลาง ภายใตแ้นวคิด รวมพลงัประชารัฐขบัเคลือนคุณธรรมความดีตาม

วิธีพอเพียง ณ มหาวิทยาลยัราชภฎัราชนครินทร์ ต.หนา้เมือง อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา   

 มีนาคม  เวลา .  น.นายชาลี  เจริญสุข กรรมการกิตติมศกัดิ ร่วมประชุมคณะทาํงานรับฟังความคิดเห็นเพือ

สร้างความสามคัคีปรองดองจงัหวดัฉะเชิงเทรา ณ หอ้งประชุมสุนทรพิพิธ (ชนั ) ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา   

 มีนาคม  เวลา .  น. นายวฒันา  รัตนวงศ ์ประธาน และคณะกรรมการหอการคา้ฯ ร่วมพิธีบรวง

สรวงและวางศิลาฤกษห์อพระพุทธโสธร พิพิธภณัฑเ์มืองฉะเชิงเทรา  ณ จวนผูว้่าราชการจงัหวดัฉะเชิงเทรา  

 มีนาคม  เวลา . - .  น. นายจอมพงษ ์ ชูทบัทิม เลขาธิการ นายบญัฑิต นอ้ยเจริญ ผูช่้วยเลขาธิการ 

ร่วมประชุมและเสนอแนวทางการดาํเนินงานรองรับระเบียงเศรษฐกิจ ภาคตะวนัออก (Eastern Economic Corridor )ณ 

หอ้งประชุมใหญ่ อีซีพลาซ่า  ชนั  อ.เมือง จ.ระยอง 

14 -  มีนาคม  เวลา .  น. นายชาลี  เจริญสุข กรรมการกิตติมศกัดิ ร่วมการรับฟังความคิดเห็นเพือ

สร้างความสามคัคีปรองจงัหวดัฉะเชิงเทรา ณ  หอ้งประชุมสุนทรพิพิธ (ชนั ) ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา   

 มีนาคม  เวลา  น. นายจิตรกร  เผด็จศึก  รองประธาน ร่วมประชุมคณะกรรมการประสานและ

ขบัเคลือนนโยบาย สานพลงัพลงัประชารัฐประจาํจงัหวดัฉะเชิงเทรา (คสป.) ครังที /   ณ ศาลาประชาคมเฉลิม

พระเกียรติ จงัหวดัฉะเชิงเทรา   

   มีนาคม  เวลา .  น.นายชาลี  เจริญสุข กรรมการกิตติมศกัดิ นายจิตรกร เผด็จศึก รองประธาน นาย

ณรงคศ์กัดิ แกว้เมืองเพชร กรรมการ ร่วมโครงการแลกเปลียนเรียนรู้สร้างเครือข่ายความร่วมมือเพือการพฒันาองค์กร

และการปฏิบติัราชการ ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ.  (สภากาแฟ) ณ ห้องประชุมสาํนักงานคลงัเขต  ถ.มรุพงษ์ ต.

หน้าเมือง จ.ฉะเชิงเทรา สรุปการประชุม  .  เรืองรถไฟความเร็วสูง  กรุงเทพมหานคร-ฉะเชิงเทรา-ชลบุรี-ระยอง  

จงัหวดัฉะเชิงเทราจะเปลียนแปลงครังใหญ่  เงินลงทุน ,  ลา้นบาท เชือมสนามบิน   สนามบินนานาชาติ คือ 

ดอนเมือง สุวรรณภูมิ  และ อู่ตะเภา . ท่าเรือแหลมฉบงัระยะที    วงเงิน  ,  ลา้นบาท  จะขยายระยะที   ระบบ

ศนูยก์ลางคมนาคมทางนาํทีสาํคญัเชือมโยงโลกก็ว่าได ้ เป็นแม่เหลก็ในการดึงดูดโรงงานให้มาลงทุนใกลท่้าเรือแหลม

ฉบงัมากทีสุด . โครงการรถไฟรางคู่  เชือมโยงท่าเรือ  แห่ง คือ แหลมฉบงั สัตหีบ  และ มาบตาพุด วงเงิน  ,  

ลา้นบาท  . โครงการเมืองใหม่ EEC  ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวนัออก  รองรับการพฒันาทางดา้นอุตสาหกรรม  เป็น

เมืองทีรองรับความเจริญจากกรุงเทพมหานคร  เป็นเมืองทีจะมีประชากรเพิมอีก   ปี ขา้งหน้าจะเหมือนจงัหวดัรอบ

กรุงเทพมหานคร เช่นปทุมธานี สมุทรปราการ  นนทบุรี  และสมุทรสาคร  จงัหวดัฉะเชิงเทราจะกลายเป็นชุมชนเมือง

เหมือนจังหวัดข้างต้น . อุตสาหกรรมเดิมทีมีศกัยภาพ(First S-curve) . อุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ . 



อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อจัฉริยะ  . อุตสาหกรรมการท่องเทียวกลุ่มรายไดดี้และการท่องเทียวเชิงสุขภาพ  . 

การเกษตรและเทคโนโลยชีีวภาพ . อุตสาหกรรมการแปรรูปอาหาร และ อีกหา้อุตสาหกรรมอนาคต(New S-curve) . 

อุตสาหกรรมหุ่นยนต์ (Robotics) . อุตสาหกรรมการบินและโลจิสติกส์ . อุตสาหกรรมเชือเพลิงชีวภาพและเคมี

ชีวภาพ . อุตสาหกรรมดิจิทลั . อุตสาหกรรมการแพทยค์รบวงจร  (อุตสาหกรรมทีตอ้งปรับปรุง . พฒันาเมือง

ฉะเชิงเทรา พทัยา อู่ตะเภา และ ระยอง และ โครงสร้างพืนฐานดา้นการท่องเทียว ทงั  จงัหวดั   ส่วนจงัหวดัฉะเชิงเทรา

ไดป้ระชุมไปแลว้เมือวนัที  มีนาคม พ.ศ.   โดยรองผูว้่าราชการจงัหวดั นายกิตติพนัธ ์ โรจนชีวะ 

   มีนาคม  เวลา .  น. นายจิตรกร  เผด็จศึก รองประธาน ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารจงัหวดัแบบบูรณา

การ (ก.บ.จ.) จงัหวดัฉะเชิงเทรา ครังที /  ณ หอ้งประชุมสุนทรพิพิธ ชนั  ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา  

-  มีนาคม  สมาชิกหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา ร่วมโครงการมหกรรมอาหารอร่อย  ชน เผ่ากลุ่มกลุ่มจงัหวดั

ภาคกลางตอนกลาง กิจกรรมสมัมนาผูป้ระกอบการ มหกรรมอาหารอร่อย  ชนเผา่ กลุ่มจงัหวดัภาคกลางตอนกลาง จ.จงัหวดัแพร่ 

  มีนาคม  เวลา .  น.นายจิตตกร  เผด็จศึก รองประธาน ร่วมประชุมพิจารณาโครงการปวง

ประชาชนเป็นสุข ดว้ยพระบารมี ตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ.    

ณ หอ้งประชุมสุนทรพิพิธ ชนั  ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา  

  มีนาคม  เวลา .  น.นางอาภรณ์  วชัระ  รองประธาน ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการจัดแผนจัด

การศึกษาแบบบูรณาการเพือรองรับการ เพือรองรับการพฒันาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ  ภาคตะวนัออกของจงัหวดั

ฉะเชิงเทรา  ณ หอ้งประชุมบางปะกง สาํนกังานเขตพืนทีการศึกษาประถมประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต  คณะจดัทาํ

แผนจดัการศึกษา แบบบูรณาการทีรองรับการพฒันาระเบียบเศรษฐกิจพิเศษ ภาคตะวนัออก ของจงัหวดัฉะเชิงเทรา  

สรุป เรืองการปฎิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ ได้มีการระดมกาํจัดคราบคิด อาทิ สํานักงาน

ศึกษาธิการจงัหวดั  ตัวแทนครูสายสามญั สายอาชีวศึกษา ( อาชีวะและเทคนิค) ครู กศน. หอการคา้จงัหวดั  สภา

อุตสาหกรรมจงัหวดั  ตวัแทน ภาคประชาชน มหาวิทยาลยับูรพา  ฯลฯ 

เพือจดัทาํแผนการจดัการศึกษาแบบบูรณาการในจงัหวดัฉะเชิงเทรา ใหเ้ป็นไปตามการพฒันาเมืองระเบียบ

เศรษฐกิจภาคตะวนัออก ทีกาํลงัจะเปรียบเปลียนโฉมหนา้ใหม่ เช่น ในรายวิชาเดิมหากกลา้สมยั ตอ้งดึงออก.และบรรจุ 

รายวิชาใหม่เขา้ไปแทนที เช่นเพิมวิชาทางดา้นการจดัการธุรกิจการจดัการอุตสาหกรรมเขา้ไปดว้ย เปิดกวา้งเพือให้

นกัเรียน นกัศึกษาไดเ้ลือกตามทกัษะครบสนใจของตน้ของมากขึน เป็นเขียนเป็นแผนแต่ละจงัหวดัและสามารถนาํไป

บูรณาการใชร่้วมกนัใน  จงัหวดั ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง ซึงรัฐจดัใหเ้ป็นเขตพืนทีระเบียบเศรษฐกิจภาคตะวนัออก 

ทงันีเพือใหส้อดคลอ้งกบัแนวทางการพฒันาพืนทีเป็นการเตรียมงาน เตรียมคน เขา้สู่ตลาดแรงงานในพืนทีนีดว้ย. 

 มีนาคม  เวลา . - .   นางอาภรณ์  วชัระ นางวรนิต กตญาณ รองประธาน ร่วมกิจกรรมส่งเสริม

การขาย ( Road Show ) ชวนแซบ แบบอุบล-ยโสธร-อาํนาจ-ศรีษะเกษ ณ สมัมนาคารบางปะกงปาร์ค มหาวิทยาลยัราช

ภฎัราชนครินทร์ ต.หนา้เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 

 มีนาคม  เวลา .  น. นายสราวุธ ชูทับทิม เลขาธิการ  ร่วมประชุมประชาคมระดบัจังหวดั เพือ

คดัเลือกผูแ้ทนประชาคมระดบัจงัหวดั ณ หอ้งประชุมบางแกว้ องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัฉะเชิงเทรา 



 มีนาคม  เวลา .  น. นายชาลี  เจริญสุข กรรมการกิตติมศกัดิ ร่วมประชุมอนุคณะกรรมการพฒันา

แรงงานและประสานงานการฝึกอาชีพจงัหวดัฉะเชิงเทรา (กพร.ปจ.ฉช)  1/2560   ณ หอ้งประชุมสุนทรพิพิธ ชนั  

ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา สรุปการประชุม 1.ทบทวนแผนพฒันากาํลงัคนจงัหวดัฉะเชิงเทรา ปี พ.ศ.2560-2564 

2.การขบัเคลือนแผนพฒันากาํลงัคนจงัหวดัฉะเชิงเทรา ปี พ.ศ.2560 - 2564 

  มีนาคม  เวลา .  น. นางอาภรณ์  ว ัชระ นางวรนิต กตญาณ รองประธาน ร่วมประชุม

คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวดัฉะเชิงเทรา ครังที /  ณ ห้องประชุมบางปะกง สํานักงานเขตพืนทีการศึกษา

ประถมประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต   

  มีนาคม  เวลา .  น.นายวฒันา  รัตนวงศ ์ประธาน ร่วมประชุมคณะกรรมการกาํหนดราคาทรัพย์

จงัหวดัฉะเชิงเทรา ณ  สาํนกังานบงัคบัคดีจงัหวดัฉะเชิงเทรา  

  มีนาคม  เวลา . - .  น. นายชาลี  เจริญสุข กรรมการกิตติมศกัดิ ร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็น

ของประชาชน และผูมี้ส่วนได้เสีย ของหน่วยงานอนุมัติหรือหน่วยงาน อนุญาต โครงการขยายโรงงานผลิต

ลวดทองแดง บริษทั ไทยเมทลั โพรเซสซิง จาํกดั ณ  โรงแรมแกรนดร์อยลั พลาซ่า ต.หนา้เมือง อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา   

  มีนาคม  เวลา .  น.นายจิตรกร  เผด็จศึก รองประธาน ร่วมประชุมคณะทาํงานขบัเคลือนการพฒันาเศรษฐกิจ

ฐานรากและประชารัฐจงัหวดัฉะเชิงเทรา ครังที /  ณ หอ้งประชุมสาํนกังานเกษตรและสหกรณ์จงัหวดัฉะเชิงเทรา 

  มีนาคม  เวลา . - .  น. นายณัฏฐ์  กิตติกุล นายณรงค์ศกัดิ แกว้เมืองเพชร  กรรมการร่วม

ประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครังที  (ปัจฉิมเทศ) โครงการสาํรวจออกแบบ ถนนสาย ฉช.  แยก ทล.

 –ทล.  อ.บางปะกง เมือง จ.ฉะเชิงเทรา ณ ศาลาวดัพิมพาวาส (ใต)้ ต.พิมพา อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา 

-  มีนาคม  นางอาภรณ์  วชัระ นางวรนิต กตญาณ รองประธาน ร่วมประชุมจดัทาํแผน 

ยทุธศาสตร์ดา้นการศึกษา แบบบูรณาการเพือรองรับการพฒันาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวนัออก ณ โรงแรมแอม

บาสเดอร์ หาดจอมเทียน พทัยา จงัหวดัชลบุรี    สรุปการประชุม หลงัจากการเขียนแผนครังแรก และไดน้าํเสนอในที

ประชุม สมัมนาทางวิชาการการจดัทาํแผนจดัการศึกษาแบบบูรณาการเพือรองรับการพฒันาระเบียงเศรษฐกิจ พิเศษ

ภาคตะวนัออก(Eastern Eeonmie Corridor Development) ไดมี้การแกไ้ขปรับปรุง จนไดแ้บบร่าง(ตามเอกสารแนบ) 

และจะไดน้าํเสนอต่อทีประชุม  จงัหวดั เพือการบูรณาการหลกัสูตรต่อไป 

 หมายเหตุ   เพือเก็บจากบทสรุปและแนวคิดการจดัการศึกษาในเขตเศรษฐกิจพิเศษจากงานวิจยัของผูช่้วย

ศาสตราจารย ์  ดร.บรรพต วิรุณราช คณะบดีวิทยาลยัพานิชยศ์าสตร์ พบว่า ในการเรียนการสอน ความรู้ทีใชใ้นเขต

เศรษฐกิจพิเศษควรจะตอ้งมีเนือหาทีสอนออกไปในแนวทาง เศรษฐกิจ ธุรกิจ โดยตงัแต่ชนัประถมศึกษาปีที  ถึงมธัยม

ปลาย จะตอ้งมีการเรียนทางบริหารธุรกิจแบบสอดคลอ้งต่อเนืองในดา้นการตลาด การขาย การผลิต การบริการ การ

บญัชี การเงิน ทรัพยากรบุคคล และการสร้างเครือข่ายธุรกิจ เมือนักเรียนจนมธัยมตน้ หากไปเรียนต่อก็สามารถทีจะ

ประกอบอาชีพส่วนตวัไดใ้นเขตเศรษฐกิจพิเศษ ซึงเป็นระบบ Supply ehain  สอดคลอ้งต่อเนือง เมือจบมธัยมปลาย อาย ุ

 ปี ก็สามารถประกอบธุรกิจในเขตเศรษฐกิจพิเศษได ้หรือเขา้ทาํงานในบริษทัในเขต ศก.พิเศษได ้หากเรียนต่อใน

ระดบัมหาลยั  ก็จะเป็นนกัศึกษาทีมีมุมมองทางตวัเลข การวิเคราะห์ การสงัเคราะห์ต่างๆ ให้เกิดแนวคิดทางธุรกิจไดดี้ 

โดยการเรียนการสอนจะเป็นการบรรยาย เรียนจริงปฏิบติัจริงและเรียนรู้จากหลกัวิชาการ เพือให้ซึมซบัประสบการณ์

และความถกูตอ้งทงันีขึนอยูบ่นหลกัของศีลธรรมและจริยธรรมดว้ย 



  มีนาคม  นางพวงทอง  วรรณีเวชศิลป์ กรรมการกิตติมศกัดิ ร่วมการประชุมรับฟังความคิดเห็นของ

ประชาชนและผูมี้ส่วนไดเ้สียเพือทบทวนร่างรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิงแวดลอ้ม สาํหรับโครงการหรือกิจการ

ทีอาจก่อใหเ้กิดผลกระทบต่อชุมชนอยา่งรุนแรงทงัทางดา้น คุณภาพสิงแวดลอ้ม ทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพ (เพือ

ปรับปรุงมาตรการเพิมเติม) โครงการกาํจดักากอุตสาหกรรมเป็นพลงังานพลงังานหมุนเวียนสาํหรับผลิตไฟฟ้า ต.เขา

หินซอ้น อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา  ณ หอประชุมโรงอาหาร โรงเรียนบา้นเขาหินซอ้น (พฒันาการภาคตะวนัออก) 

ต.เขาหินซอ้น อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา   

   มีนาคม  เวลา .  น. นายจิตรกร  เผด็จศึก กรรมการ ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ประจาํเดือนมีนาคม 

 ณ หอ้งประชุมศรีสยาม ชนั  อาคารราชนครินทร์ มหาวทิยาลยัราชภฎัราชนครินทร์  ต.หนา้เมือง อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 

   มีนาคม  เวลา .  น. นายณัฏฐ ์ กิตติกลู กรรมการ ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณา เงือนไข

ในใบอนุญาต ประกอบการขนส่งไม่ประจาํทาง ประจาํจงัหวดัฉะเชิงเทรา ครังที /  ณ ห้องประชุมนาม ตณัฑิกุล 

สาํนกังานขนส่งจงัหวดัฉะเชิงเทรา  

  มีนาคม  เวลา .  น. นายจิตรกร  เผด็จศึก รองประธาน ร่วมประชุมเพือชีแจงแนวทางการคดัเลือก

ผลิตภณัฑ ์และผูป้ระกอการคา้ โครงการจดัแสดงสินคา้กลุ่มจงัหวดั และประชารัฐ ณ ห้องประชุมศุภกิจเลขการ ชัน  

ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา  

  มีนาคม  เวลา .  น. นายจิตรกร  เผด็จศึก รองประธาน ร่วมประชุมประชาคมตาํบลเพือเพิมเติม/ เปลียนแปลง

แผนพฒันาทอ้งถินสีปี (พ.ศ. - ) ขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลบางตีนเป็ด ณ องคก์ารบริหารส่วนตาํบลบางตีนเป็ด 

  มีนาคม  เวลา .  น.นายณรงค์ศกัดิ  แกว้เมืองเพชร กรรมการ ร่วมประชุมคณะกรรมการจดัรูปทีดินเพือการ

พฒันาพืนทีส่วนจงัหวดัฉะเชิงเทรา ครังที /   ณ หอ้งประชุมสุนทรพิพิธ ชนั  ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา  

  มีนาคม  เวลา .  นายพรชัย  ธรรมจรูญ ผูจ้ ัดการ ร่วมประชุมคณะกรรมการประชาสัมพนัธ ์

แห่งชาติ ระดบั ครังที /  ณ หอ้งประชุม สาํนกังานคณะกรรมการเลือกตงัประจาํจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

  มีนาคม  เวลา .  น.นายวฒันา  รัตน์วงศ ์ประธาน นายจิตรกร เผด็จศึก รองประธาน ร่วมพิธีเปิดงานวนัมะม่วง

และของดีเมืองแปดริว ครังที  ปี  ณ มหาวิทยาลยัราชภฎัราชนครินทร์  ต.หนา้เมือง อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 

  เมษายน  เวลา .  น. นายจิตรกร เผด็จศึก รองประธาน ร่วมประชุมคณะกรรมการศูนยอ์าํนวยการความปลอดภยั

ทางถนนจงัหวดัฉะเชิงเทรา ครังที /  ณ หอ้งประชุมอาคารศาลาประชาคมเฉลิมพระเกียรติ หนา้ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา  

   เมษายน  เวลา .  - .  น.นายชาลี  เจริญสุข กรรมการกิตติมศกัดิ ร่วมประชุมตามโครงการ

รณรงคป้์องกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE  จงัหวดัฉะเชิงเทรา ณ ห้องประชุมศาลาประชาคม

เฉลิมพระเกียรติ ชนั  จงัหวดัฉะเชิงเทรา 

 5 เมษายน  เวลา .  น. นายจิตรกร  เผด็จศึก รองประธาน นายณรงค์ศกัดิ  แกว้เมืองเพชร กรรมการ ร่วมประชุม

คณะกรรมการ กรอ.จงัหวดัฉะเชิงเทรา ครังที /  ณ หอ้งประชุมสุนทรพิพิธ ชนั  ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา  

5 เมษายน  เวลา .  น. นางอาภรณ์  วชัระ รองประธาน  ร่วมประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจงัหวดั

ฉะเชิงเทรา ครังที /  ณ หอ้งประชุมบางปะกง สาํนกังานเขตพืนทีการศึกษา ประถมศึกษาฉะเชิงเทรา          

สืบเนอืงจากการประชุมครังก่อน 



- เรืองการขออนุมติัยา้ยขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไปดาํรงตาํแหน่งทีว่างในสถานศึกษาสงักดั

สนง.เขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต . ผลการประชุมเสนอใหย้า้ยได ้แต่ตอ้งเป็นไปตาม

ระเบียบขอ้กาํหนด. 

- การขออนุมติั แนวทางการจดัทาํขอ้สอบในการแข่งขนัเพือบรรจุและแต่งตงั บุคคลเขา้รับราชการครู และ

บุคลากรทางการศึกษา ตาํแหน่งครูผูช่้วยปี พ.ศ.  

       มตเิห็นชอบใหใ้ชก้ารบริหารจดัการออกขอ้สอบและการสอบแข่งขนัครูผูช่้วยโดยใชค้ณะทาํงานจาก

นอกพืนที จ.ฉะเชิงเทรา เสนอใหใ้ชส้ถาบนัราชภฎัสวนสุนนัทา เป็นผูด้าํเนินการ ทงันีเพือป้องกนัปัญหา

การทุจริตในกระบวนการจดัสอบ 

- การขออนุมติัยา้ยและแต่งตงัขา้ราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาตาํแหน่งบุคลากร ทางการศึกษาอืนๆ 

ตามมาตรา  ค.( ) ตามผลการคดัเลือก สนง.เขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต .  

- เร่งรัด การดาํเนินการสอบสวนวนิยัร้ายแรง ของขา้ราชการในสงักดั 

- สรุปยทุธศาสตร์ ดา้นการศึกษาแบบบูรณาการ เพือรองรับระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวนัออก จงัหวดั

ฉะเชิงเทรา (ตามเอกสารแนบ) 

  เมษายน  เวลา .  น. นายจิตรกร  เผด็จศึก รองประธาน   ร่วมพิธีเปิดศูนย ์ปฏิบติัการป้องกนัและ

อุบติัเหตุ ทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต ์  ณ ศาลาจตุัรมุข หนา้ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา  

  เมษายน  เวลา .  น. คณะกรรมการหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา ร่วมพิธีรดนาํขอพรผูใ้หญ่ เนืองใน

วนัสงกรานต ์ ประจาํปี  ณ บา้นพกัผูว้่าราชการจงัหวดัฉะเชิงเทรา  

  เมษายน  เวลา .  น. นายจิตรกร เผด็จศึก รองประธาน ร่วมประชุมคณะกรรมการรักษาความมนัคง

และความมนัคงและความสงบเรียบจังหวดัฉะเชิงเทรา ครังที /  ณ ห้องประชุมพุทธโสธร ชัน  สํานักงาน

สาธารณสุขจงัหวดัฉะเชิงเทรา  

 12 เมษายน  เวลา .  น. นางอาภรณ์  วชัระ รองประธาน  ร่วมประชุมคณะกรรมการพิจารณาคดัเลือก 

ร้านร้านอาหารหนูณิชย ์ติดดาว ระดบัจงัหวดั  ณ หอ้งประชุมสาํนกังานพาณิชยจ์งัหวดัฉะเชิงเทรา  

 19 เมษายน  เวลา .  น.นายวฒันา  รัตน์วงศ ์ประธาน  นายจิตรกร เผด็จศึก รองประธาน นายจอมพงษ์  ชูทบัทิบ 

เลขาธิการ นายณรงค์ศกัดิ แกว้เมืองเพชร กรรมการ ร่วมโครงการแลกเปลียนเรียนรู้สร้างข่ายความร่วมมือเพือการพฒันาองค์กร

และการปฏิบติัราชการ ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ.  (สภากาแฟ) ณ มายโฮม รีสอร์ท    ต.คลองนา จ.ฉะเชิงเทรา  

 19 เมษายน  เวลา .  น. นายจิตกร เผด็จศึก รองประธาน นายจอมพงษ์  ชูทบัทิบ เลขาธิการ ร่วม

ประชุมคณะกรรมการประสานและขบัเคลือนนโยบายสานพลงัประชารัฐประจาํจงัหวดัฉะเชิงเทรา ครังที /         

ณ ศาลาประชาคมเฉลิมพระเกียรติ จงัหวดัฉะเชิงเทรา  

19-20 เมษายน  นางอาภรณ์  วชัระ รองประธาน  ร่วมตรวจสอบพิจารณา คดัเลือก ร้านอาหารหนูณิชย ์ติดดาว ระดบั

จงัหวดั  ทีเขา้ร่วมโครงการร้านจาํหน่ายอาหารปรุงสาํเร็จ เพือคืนความสุขทุกจานใหก้บัประชาชน ตามร้านอาหารหนูณิชย ์ 



  เมษายน  เวลา .  น. นางอาภรณ์  วชัระ รองประธาน  ร่วมประชุมคณะกรรมการกาํหนดราคา

ทรัพยจ์งัหวดัฉะเชิงเทรา ณ สาํนกังานบงัคบัคดีจงัหวดัฉะเชิงเทรา  

  เมษายน  เวลา .  น. นายมนัส ตนังาม รองประธาน ร่วมประชุมคณะกรรมการประชาสัมพนัธ ์

แห่งชาติระดบัจงัหวดั ครังที /  ณ หอ้งประชุมศุภกิจวิเลขาการ ชนั  ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา  

  เมษายน  เวลา .  น.นายพรชยั  ธรรมจรูญ ผูจ้ดัการ ร่วมประชุมคณะกรรมการส่งเสริม และพฒันาคุณภาพชีวิต

คนพิการประจาํจงัหวดัฉะเชิงเทรา ครังที /   ณ  หอ้งประชุมสุนทรพิพิธ ชนั  ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา  

 25 เมษายน  เวลา .  น.นายจอมพงษ ์ ชูทบัทิบ เลขาธิการ ร่วมประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและ

เอกชน เพือแกไ้ขปัญหาทางเศรษฐกิจ กลุ่มจงัหวดัภาคตอนกลาง (กรอ.กลุ่มจงัหวดั) ครังที /  ณ หอ้งประชุมเฉลิม

พระเกียรติ  พรรษา สาํนกังานเกษตรจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

 25-26 เมษายน  เวลา . - .  น.นายกิตติ  ตรงไตรรัตน์ รองประธาน นายนายชาลี  เจริญสุข 

กรรมการกิตติมศกัดิ ร่วมการสมัมนา และอบรมหลกัสูตรตวัชีวดัการพฒันาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ณ ห้องไพลิน 

โรงแรมแกรนด ์รอยลั พลาซ่า ต.หนา้เมือง อ.เมือง จงัหวดัฉะเชิงเทรา 

 26 เมษายน  เวลา .  น. นายชาลี  เจริญสุข กรรมการกิตติมศกัดิ  ร่วมประชุม เพือพิจารณาร่าง

แผนพฒันาทอ้งถินสี ปี ( พ.ศ. -  ) เพิมเติม ณ หอ้งประชุมเพือประชาชน ต.ประชุมเพือประชาชนตาํบลเม็ดใต ้

ต.หนา้เมือง อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 

 26 เมษายน  เวลา .  น. นายชาลี  เจริญสุข กรรมการกิตติมศกัดิ  ร่วมประชุมพิจารณาแผนการบูรณา

การเชือมโยงระบบกลอ้งโทรทศัน์วงจรปิด (CCTV)  จงัหวดัฉะเชิงเทรา ณ ห้องปฏิบติังานรองผูว้่าราชการจงัหวดั

ฉะเชิงเทรา ชนั  ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา  

 กิจกรรมอืนๆ  

 กุมพาพนัธ ์  เวลา .  น. คณะกรรมการหอการคา้ฯ ร่วมงานตรุษจีนประจาํปี   

ของศาลพ่อหลกัเมืองฉะเชิงเทรา ณ ศาลเจา้พ่อหลกัเมือง  อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 

 กุมภาพนัธ ์  เวลา .  - .  น. คณะกรรมการและสมาชิกหอการคา้ฯ ร่วมสมัมนา  

กลยุทธ์การส่งออกบนแพลตฟอร์ม Alibaba.com ณ ห้องไพลิน โรงแรมแกรนด์รอย ัลพลาซ่า อ.เ มือง                             

จ.ฉะเชิงเทรา โดยนายสมนึก  ทกัษิณา ประธานกิตติมศกัดิ เป็นประธานพิธีเปิดงาน 

   กุมภาพนัธ์   นายวฒันา  รัตนวงศ ์ประธาน นายชาลี  เจริญสุข กรรมการกิตติมศกัดิ ร่วมฟังบรรยายพิเศษ เวลา 

. - .  น. เรือง การบริหารการเปลียนแปลงของอุตสาหกรรมไทย ยุค .  โดยนายชัยวฒัน์  อุทยัวรรณ์ (ประธานกรรมการ

ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย และประธานกรรมการบริษทั โรงแรมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จาํกดั  และประชุมใหญ่สามญั

สมาชิก ประจาํปี  เวลา . - .  น. ณ หอ้งทบัทิมโรงแรมแกรนดร์อยลัพลาซ่า อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา  



  กุมภาพนัธ ์  เวลา .  น. ศูนยบ์ริการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั ขอเขา้พบนายวฒันา  รัตนวงศ ์

ประธานหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา เพือสมัภาษณ์และขอขอ้คิดเห็นเกียวกบัโครงการจดัทาํยทุธศาสตร์การบริหารการ

พฒันาพืนทีเขตเศรษฐกิจพิเศษ ณ หอ้งประชุมสาํนกังานหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา  

    กุมภาพนัธ ์  เวลา .  น. นายวฒันา  รัตนวงศ ์ประธาน และคณะกรรมการหอการคา้ร่วมพิธีเปิดงาน 

มหกรรมขนมหวานอาหารอร่อย และของดีเมืองแปดริว ณ เวทีกลาง สนามหนา้ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา  

   มีนาคม  คณะกรรมการหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา ร่วมกิจกรรมโครงการปั นจกัรยาน ทวัร์ ออฟ 

ฉะเชิงเทรา ครังที /  บางปะกงสายนาํแห่งชีวิต พระศกัดิสิทธิ หลวงพ่อโสธร ณ ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา  

   มีนาคม  เวลา .  น.นายชาลี  เจริญสุข กรรมการกิตติมศกัดิ นายจอมพงษ์  ชูทบัทิม เลขาธิการ ร่วมงานวนั

นกัข่าว ของสมาคมนกัข่าว และสือมวลชน ฉะเชิงเทรา ณ โรงแรมแกรนดร์อยลั พลาซ่า ต.หนา้เมือง อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 

 มีนาคม  เวลา .  น. คณะกรรมการหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา ร่วมงานเทศบาลขา้ววงั ครังที  

ประจาํปี  ณ โรงแรมแกรนดร์อยลั พลาซ่า ต.หนา้เมือง อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 

 มีนาคม  เวลา . - . น.คณะกรรมการหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา ร่วมฟังบรรยายพิเศษ การเตรียมความพร้อม

ทงัดา้นคน- องคก์ร และอืน  ๆเพือร่วมรับประโยชน์จากระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวนัออก ทงัดา้นการพฒันาเศรษฐกิจ ตงัแต่ตน้นาํ 

กลางนาํ ถึงปลายนาํ กระจายสู่ทงัไทยและต่างประเทศ ณ โรงแรมมารานาธา จงัหวดัฉะเชิงเทรา 

27 เมษายน  เวลา . - .  น.  ร่วมประชุมคณะกรรมการและทีปรึกษาคณะกรรมการบริหารสภาอุตสาหกรรม

จงัหวดัฉะเชิงเทรา ครัง /  ณ หอ้งไพลิน โรงแรมแกรนด ์รอยลั พลาซ่า ต.หนา้เมือง อ.เมือง จงัหวดัฉะเชิงเทรา 

 มตทิีประชุม รับทราบ 
 

วาระที   เรืองรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหอการค้าจงัหวดัฉะเชิงเทรา ครังที  /   

นายอาทร ช่วยณรงค์ (รองประธาน) ขอแก้ไขรายงานการประชุม หน้า  

 นายอาทร  ผดุงเจริญ (กรรมการ) กล่าวว่า เรืองอาหารเกษตรปลอดภยั   อยากใหร้วมถึงกสิกรรมดว้ย เช่นการเลียง

หม ูเลียงปลา เลียงไก่ ใหค้วบค ูแกเ้ป็น ครอบคลุมไปกบัสินคา้เกษตรปลอดภยั จาํพวกผกัปลอดสารพิษ  

นายอาทร  ช่วยณรงค ์ (รองประธาน) กล่าวว่าเกษตรปลอดภยั  ร่วมไปถึงกสิกรรมดว้ย ควบคุมทงัหมด  แต่คาํพูด

ทีใช ้จะใชค้าํว่าเกษตรและสหกรณ์ แกเ้ป็น กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มากกว่า การใชก้สิกรรม  เกษตรปลอดภยั ร่วมถึง 

ผกั ผลไม ้ไข่ ปลา หม ูไก่ ดว้ย 

นายสมนึก  ทกัษิณา (ประธานกิตติมศกัดิ) กล่าวว่า อยากสอบถามว่าเรือง เกษตรปลอดภยั  มีหลายหน่วยงานทีเกียว ขอ้ง 

เช่น เกษตร ปศุสตัว ์ประมง คนละกระทรวง แกเ้ป็น กรม มีหวัหน้าคนละคน การทาํงานการขบัเคลือน และแนวทางการทาํงาน จะ

มีปัญหาขดัแยง้กนัหรือเปล่า หรือแต่ละหน่วยงานแต่งตงัคณะทาํงานขึนมา ค่อยประสานงานและความเขา้ใจใหต้รงกนั  

นายอาทร  ช่วยณรงค ์(รองประธาน) กล่าวว่า กระทรวง แกเ้ป็น กรม แต่ละ กระทรวง แกเ้ป็น กรม จะมีเจา้หน้าที 

ค่อยดูแลรับผดิชอบแต่ละเรืองไป กระทรวง แกเ้ป็น กรมส่งเสริม เกษตรจะดูแลเรืองนาแปลงใหญ่ ผกัแปลงใหญ่ ปศุสัตว์

จะดูแลเรืองการเลียงสตัวแ์ปลงใหญ่ และแกเ้ป็น กรม ประมงจะดูแลเรืองปลากะพงแปลงใหญ่ จะมีคณะกรรมการแต่ละ



กระทรวง แก้เป็น กรมเป็นคณะทาํงาน แต่มีนโยบายหลกัของนายกรัฐมนตรี คือการทาํเกษตรแปลงใหญ่ ฉะนัน ทุก

กระทรวงทุกกรมจะตอ้งขบัเคลือนไปในทิศทางเดียวกนั 

มตทิีประชุม รับรอง 
 

วาระที  เรืองสืบเนืองจากการประชุมครังทีแล้ว 

3.1  กจิกรรมปันจกัรยาน   

นายมนสั  ตนังาม (รองประธาน)  กล่าวว่าเรืองกิจกรรมปันจกัรยาน ของหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา อยากจะ 

ขอคาํปรึกษาจากทีประชุม ว่าจะยกเลิกการจดั  หรือจะดาํเนินการต่อ เพราะช่วงนี กิจกรรมการปันในจงัหวดัฉะเชิงเทรา มีเยอะมาก 

มลูนิธิสือมวลชนจงัหวดัฉะเชิงเทรา กาํหนดการจดังานโครงการปันจกัรยาน ทวัร์ ออฟ ฉะเชิงเทรา ครังที /  บางปะกงสายนาํ

แห่งชีวิต พระศกัดิสิทธิหลวงพ่อโสธร ในวนัที  มีนาคม    และไดข่้าวว่า ยุวสมาคมแห่งประเทศไทยฉะเชิงเทรา  ( JC )  ก็

กาํลงัดาํเนินการเรืองการแข่งขนัการปันจกัรยาน ชิงถว้ยพระราชทาน  ทางอาํเภอพนมสารคามก็จะจดักิจกรรมปันจกัรยานเช่นกนั 

เลยมองว่า มีการขบัเคลือนทีซบัซอ้น หลายหน่วยงาน  และถา้หอการคา้จะจดักิจกรรมปันจกัรยาน ก็ตอ้งเปลียนรูปแบบการจดั

กิจกรรม และเปลียนชือ ทีเคยคิดไว ้  ปี นามเมืองฉะเชิงเทรา ตงัแต่ปี  ตอนนี  แลว้ และคงตอ้งคุยกนัใหม่ ถา้จะมีการ

จดักิจกกรมทีคิดไวน่้าจะเป็นเดือนพฤษภาคม   

นายจอมพงษ ์ ชูทบัทิม (เลขาธิการ) กล่าวว่า คิดว่าหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา น่าจะดาํเนินการปันจกัรยานต่อไป เพราะ

เป็นกิจกรรมทีมีประโยชน์ เพราะเป็นการออกกาํลงักาย ทีผ่านมา ไดด้าํเนินการไปมากแลว้ การหาสปอนเซอร์ มีการตอบรับ

มาแลว้หลายหน่วยงาน การออกแบบเสือ การออกแบบของทีระลึก การกาํหนดเส้นทาง แผนการประชาสัมพันธ์ อยากให้

ดาํเนินการต่อไป แต่หาเวลาทีเหมาะสม และเรียกประชุมกลุ่มย่อยคณะทาํงานเพือกาํหนดวนัเวลา  

นายชาลี  เจริญสุข  (กรรมการกิตติมศกัดิ) กล่าวว่า การปันจักรยานเป็นกิจกรรมของหอการคา้เลือนมาหลายรอบแลว้ 

อยากเสนอใหจ้ดักิจกรรมการแข่งขนัแรลลี เป็นงานที คุณมนัส  ตนังาม ถนัดมาก เพราะหอการคา้ยงัไม่เคยจดักิจกรรมแรลลีเลย 

เคยจดัร่วมกบัสภาอุตสาหกรรม หลายปีแลว้  การ จดักิจกรรมการแข่งขนัแรลลี จะไดเ้ป็นการสานสัมพนัธ์ชาวหอการคา้ ได้มี

กิจกรรมร่วมกนั และไดพ้าครอบครัวไปร่วมกิจกรรมดว้ย  และเชิญชวนหน่วยงานอืน  ๆร่วมกิจกรรมดว้ย  ถือว่าเป็นกิจกรรมทีดี 

นายมนสั  ตนังาม (รองประธาน)  กล่าวว่าการจดักิจกรรมการแข่งขนัแรลลี วตุัประสงค์เพือเชือมความสัมพนัธ์ ระหว่าง

สมาชิก ระหว่างหน่วยงานอืนพอได ้ แต่ถา้วตัถุประสงคห์ารายได ้ไม่ได ้เพราะ การจดักิจกรรมการแข่งขนัแรลลี ค่าใชจ่้ายสูง ค่า

สถานทีโรงแรมทีพกั ค่าอาหาร ค่าใชจ่้ายในการดาํเนินการ  และอีกกิจกรรมทีอยากจะทาํ คือการจดักิจกรรมไตรกีฬา คือการ วิง 

ปัน ว่ายนาํ เคยไปดูงานทีเขาชีจันทร์ คนประมาณ , - ,  คน  การจดังานถือว่าประสบความสําเร็จ  ถา้หอการคา้จงัหวดั

ฉะเชิงเทรา ทาํได้ ถือว่าดีมากเป็นงานใหญ่ของจังหวดัฉะเชิงเทรา การจะจัดกิจกรรมใด ของหอการค้า ผมไม่อยากรบกวน

กรรมการหอการคา้ และอยากจดักิจกรรมทีหารายไดไ้วใ้ชจ่้ายในการบริหารหอการคา้ใหม้ากทีสุด 

นายจิตรกร  เผด็จศึก (รองประธาน) กล่าวว่า กิจกรรมใดทีทีเสนอไวใ้นการประชุมหอการคา้แลว้ ถา้ผ่านมติทีประชุม

แลว้อยากใหมี้การดาํเนินการต่อไป ไม่อยากให้ละทิงไป กิจกรรมกรรมการแข่งขนัปันจกัรยาน ถา้เปลียนรูปแบบ อยากเสนอ ให้

ปันจกัรยาน เชิงท่องเทียว  

      มตทิีประชุม  รับทราบ 



.   โครงการจดัแข่งขันกอล์ฟ เชือมความสัมพนัธ์ 

นายจอมพงษ์  ชูทับทิม (เลขาธิการ) กล่าวว่าโครงการจัดแข่งขันกอล์ฟ เชือมความสัมพนัธ์ อยู่ในระหว่างการ

ประสานงานกบัผูใ้ห้การสนับสนุนการจดักิจกรรม แข่งขนักอลฟ์ ซึงท่านท่านพินิจ  จารุสมบติั รับทราบแลว้ และยินดีทีจะให้

การสนบัสนุนโดยจะจะตอ้งประสานในรายละเอียดร่วมกนัต่อไป 

นายวฒันา  รัตนวงศ ์(ประธาน) กล่าวว่า โครงการจดัแข่งขนักอลฟ์  ไดพู้ดคุยกนัท่านพินิจ จารุสมบติั ไวเ้บืองตน้แลว้ 

ว่าจะช่วยหา ทีม VIP จาํนวน  ทีม ๆ  ละ ,  บาท และในส่วนกรรมการหอการคา้ให้ช่วยกนัหาทีม  ทีม  ๆละ ,  บาท 

ทีมละ  คน  จากทีเคยได้พูดคุยกนัไว ้ ผม ประธานหอการคา้รับผิดชอบ  ทีม คุณกาํพล เลิศเกียรติดาํรง  ทีม   คุณนิยมชัย  

ชยัวฒัน์  ทีม คุณจิตรกร เผด็จศึก  ทีม และขอความร่วมมือจากรองประธานหอการคา้ทุกท่าน อย่างน้อยคนละ  ทีม ถา้พวกเรา

ร่วมมือร่วมใจกนั โครงการจดัแข่งขนักอลฟ์  ก็จะประสบความสาํเร็จดว้ยดี 

นายจิตรกร  เผด็จศึก (รองประธาน) กล่าวว่า เรืองโครงการจดัแข่งขนักอลฟ์  อยากให้ทางหอการคา้ดาํเนินการต่อไดเ้ลย 

นดัประชุมกลุ่มยอ่ย  แต่งตงัประธานโครงการและคณะทาํงาน แบ่งหนา้ที ความรับผดิชอบให้ชดัเจน  กาํหนดวนัเวลา และสถานที 

แลว้นดักนัเขา้ไปคุยกบัท่านพินิจ  จารุสมบติั อีกครัง เพือรายงานความเคลือไหว การดาํเนินงาน 

นายกาํพล  เลิศเกียรติดาํรง  (รองประธาน) กล่าวว่า ขอเพิมเติมโครงการจดัแข่งขนักอลฟ์  จากประสบการณ์การตีกอลฟ์ ที

ผา่นมา ตอ้งดูเรืองสนามเป็นหลกั แต่ละสนามเลเอาทไ์ม่เหมือนกนั และการจดัทีมลง ถา้สนามสัน จาํนวนทีม จะไดน้้อย ฝากเรือง

ทีม VIP ตอ้งดูปริมาณคนว่าให ้ -  จะตอ้งเอากฎของสนามมาตงั ถา้จาํนวนคนมาก ความชา้ของการตีจะมากขึน  หลุม จะวางกีทีม  

 มตทิีประชุม รับทราบ 

 .    เรืองประชุมใหญ่สามญัสมาชิกหอการค้าจังหวดัฉะเชิงเทรา ปี  

นายจอมพงษ ์ ชูทบัทิม (เลขาธิการ) กล่าวว่า กาํหนดจดัประชุมใหญ่สามญัสมาชิก ปี  ในวนัที   มีนาคม          

ณ ห้องโชคอนันต์ มหาวิทยาลยัราชภฎัราชนครินทร์ ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา  วิทยากร บรรยายพิเศษ โดยนายปรัชญา 

สมะลาภา ประธานคณะกรรมการพฒันาเศรษฐกิจพืนทีภาคตะวนัออก  หวัขอ้ พลิกโฉมฉะเชิงเทรา ต่อการพฒันาระเบียงเศรษฐกิจ

พิเศษ ภาคตะวนัออก  (Eastern Econmic Corridor ) เพือให้เกิดประโยชน์แก่สมาชิกหอการคา้และผูเ้ขา้ร่วมรับฟัง ซึงประกอบดว้ย

ภาคธุรกิจ การค้า หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรต่าง  ๆในจังหวดัฉะเชิงเทรา ตงัเป้าหมายไว ้  คน  และในกาํหนดจัด

ประชุมใหญ่สามญัสมาชิก ปี  จะมีการเลือกตังประธาน และคณะกรรมการบริหาร - ชุดใหม่ ดว้ย ขอเรียนเชิญ

คณะกรรมการและสมาชิกหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา เขา้ร่วมประชุมดว้ยความพร้อมเพรียงกนั 

 มตทิีประชุม รับทราบ 

.   โครงการรถบรรทุกสีขาวตามนโยบายประชารัฐ ประจาํจงัหวดัฉะเชิงเทรา     

นายมนัส  ตนังาม (รองประธาน) กล่าวว่า โครงการรถบรรทุกสีขาวตามนโยบายประชารัฐ ประจาํจังหวดัฉะเชิงเทรา  

หอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา เป็นหน่วยงานร่วม ใน   10 หน่วยงาน  (จงัหวดัฉะเชิงเทรา กองพลทหารราบที  ตาํรวจภูธรจงัหวดั

ฉะเชิงเทรา ตาํรวจทางหลวง  แขวงการทางหลวงชนบทฉะเชิงเทรา ขนส่งจังหวดัฉะเชิงเทรา  หอการคา้จังหวดัฉะเชิงเทรา สภา

อุตสาหกรรมจงัหวดัฉะเชิงเทรา และ ชมรมรถบรรทุกจงัหวดัฉะเชิงเทรา อยากให้ทาํความเขา้ใจ บทบาท และหน้าทีของหอการคา้

จงัหวดัฉะเชิงเทรา ให้ชดัเจน  เราเป็นองค์กรภาคเอกชน ทีให้การสนับสนุนทางภาครัฐ  ทางหน่วยงานภาครัฐทีเกียวขอ้งเป็นผู ้

ปฏิบติัหนา้ที  จากเหตุการณ์โครงการนี มีผูสื้อข่าว เอาข่าวไปลง ดูแลว้ไม่สบายใจ น่าเป็นห่วงความปลอดภยัของชีวิต กรรมการ



หอการคา้ ทีมีส่วนร่วมในโครงการนี   อยากจะฝากไวว้่าโครงการรถบรรทุกสีขาวเป็นโครงการนาํร่องของจงัหวดัฉะเชิงเทราทีดี 

มีผลงานมากมายในการจบักุม 

นายจิตรกร  เผด็จศึก (รองประธาน) กล่าวว่า โครงการรถบรรทุกสีขาว ผมก็มีส่วนไปร่วมงานหลายครัง  ส่วนใหญ่ที

ออกไปปฏิบติัหนา้ทีมีทหารตาํรวจ และ นายณรงคศ์กัดิ  แกว้เมืองเพชร ประธานชมรมรถบรรทุกสีขาว ให้เป็นผูที้ปฏิบติังานร่วม

ดว้ย  ทางจงัหวดัฉะเชิงเทรา ไดมี้คาํสงัแต่งตงัคณะทาํงานโครงการรถบรรทุกสีขาวตามนโยบายประชารัฐ ประจาํจงัหวดัฉะเชิงเทรา   

ในส่วนของหอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา  โดย นายจิตรกร  เผด็จศึก และนายประโยชน์ โสรัจจกิจ  เป็นคณะทํางานฝ่าย

ประชาสมัพนัธแ์ละสนบัสนุนงบประมาณ   ส่วนเรืองทีลงข่าว ขอใหคุ้ณณรงคศ์กัดิ  แกว้เมืองเพชร มาชีแจงในทีประชุมครังต่อไป 

นายณรงคศ์กัดิ  แกว้เมืองเพชร (กรรมการ)  รายงานสรุป ผลการปฏิบติัเมือครบกาํหนด  เดือน ดงัรายการต่อไปนี 

สรุปรายเดอืน สรุปรายรอบประชุม 

. เดือน พ.ย.  จาํนวน  ราย  1. 22 พ.ย.  –  ธ.ค.  จาํนวน  ราย 

. เดือน ธ.ค.  จาํนวน  ราย 2. 20 ธ.ค.  –  ม.ค.  จาํนวน  ราย 

3. เดือน ม.ค.  จาํนวน  ราย 3. 21 ม.ค.  –  ม.ค.  จาํนวน  รายการ 

. เดือน ก.พ.  จาํนวน  ราย                        รวม  ราย 

 รวม  ราย 

สรุป. ชนิดรถทีกระทําความผดิ สรุป. ประเภทสินค้า/วสัดุ 

รถสิบลอ้ จาํนวน  ราย 1. รถดินเหนียว            จาํนวน  ราย 

รถกึงพ่วง จาํนวน  ราย 2. รถตูค้อนเทนเนอร์   จาํนวน  ราย 

รถพ่วง จาํนวน  ราย 3. รถทราย                    จาํนวน  รา 

 รวม  ราย . รถลกูรัง                    จาํนวน  ราย 

 .  รถมนัเสน้                จาํนวน  ราย 

                                                                            รวม  ราย 

รถสิบลอ้  ชนิดวสัดุ / สินคา้  จาํนวน  ราย เป็นรถดินเหนียว  % 

รถกึงพ่วง ชนิดวสัดุ / สินคา้ จาํนวน  ราย  เป็นรถตูค้อนเทนเนอร์    ราย   % 

  เป็นลกูรัง                          ราย   % 

รถพ่วง     ชนิดวสัดุ / สินคา้  จาํนวน  ราย  เป็นรถทราย                   ราย .  % 

 เป็นรถดินเหนียว            ราย .  % 

 เป็นรถลกูรัง                   ราย .  % 

 เป็นรถมนัเสน้                ราย .  % 

 เป็นรถตูค้อนเทนเนอร์    ราย  .  % 

สรุปหมวดจงัหวดั 



. กรุงเทพมหานคร       ราย        . ฉะเชิงเทรา      ราย       .  นครปฐม   ราย 

. นครสวรรค ์        ราย                 . ชลบุรี        ราย               . สระแกว้   ราย 

. ปทุมธานี , นนทบุรี , สมุทรปราการ    อยา่งละ     ราย 

   มตทิีประชุม  รับทราบ 

                                                                                                                                                                        

วาระที    เรืองเพอืพจิารณา  

- ไม่มเีรืองพจิารณา 
  

วาระท ี   เรืองข้อเสนอ ประเด็นปัญหาต่าง  ๆเข้าสู่ กรอ.จ.ฉช/หอการค้ากลุ่มเบญจบูรพาสุวรรณภูม ิ

นายจอมพงษ์  ชูทบัทิม (เลขาธิการ) กล่าวว่า เมือวนัที 13-15 กุมภาพนัธ์    นายวฒันา  รัตนวงศ ์ประธาน นายชาลี 

เจริญสุข กรรมการกิตติมศกัดิ ร่วมประชุมคณะทาํงานพิจารณาความเหมาะสมโครงการตามแผนพฒันาภาคตามแผนงานบูรณาการ

เสริมสร้างความเขม้แข็งและยงัยนืใหก้บัเศรษฐกิจภายในประเทศ ณ โรงแรมรามากาดน้ส์ กรุงเทพมหานคร  

 นายอาทร  ผดุงเจริญ (กรรมการ) กล่าวว่า ปัญหานาํประปา แปดริว มีปัญหามานาน อยากทราบว่าสัมปทาน นาํประปา 

จงัหวดัฉะเชิงเทรา หมดเมือไหร่ ถา้สัมปทานหมด เมือไหร่ นาํดี วิธีแก ้ซือนําประปานครหลวง ให้ประปานครหลวงมาเท็คโอ

เวอร์ปีนี มีกฏหมายฉบบัหนา้ ใหจ้งัหวดัฉะเชิงเทรา ในเขตประปานครหลวง ปัจจุบนัการประปา นครหลวง สร้างท่อส่งนาํแลว้ 

 มตทิีประชุม รับทราบ 
 

วาระที  6  เรืองประชาคมเศรษฐกจิอาเซียน  (AEC) 

  ไม่มเีองนําเสนอ 

 
 

วาระที    เรืองยุทธศาสตร์จงัหวดั/หอการค้าจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

นายชาลี  เจริญสุข (กรรมการกิตติมศกัดิ) กล่าวว่า เราจะมีการประชุมแผนภาคตะวนัออก  จงัหวดั (ชลบุรี ระยอง จนัทร์

ตราด เพิม สมุทรปราการ ฉะเชิงเทรา )  จงัหวดัสมุทรปราการ จงัหวดัฉะเชิงเทรา เป็นจงัหวดัทีติดทะเลยาวระยอง จนัทร์ ตราด  เรา

จะมีการพฒันาทางการท่าเรือ ทางนาํ ดว้ย พรบ.ทีจะออกมาเร็ว  ๆนี คือระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวนัออก มีงบประมาณจาํนวนมาก  

ทีจะทาํใหเ้กิดการเปลียนแปลงของภาคตะวนัออก และมีโครงการทีเสนอ ทีสามารถทาํได ้เรืองเขือนทดนาํปางปะกง ของบศึกษา

ทางส่วนกลางไดต้งังบไวศึ้กษาทงัระบบนาํภาคตะวนัออก ,  ลา้น  โครงการทีทางหอการคา้ไดน้าํเสนอ ทางกรมชลประทาน

และทางการประปา ตอ้งร่วมมือกนั เพราะโครงการนีเสนอท่านกฤษดา  บุญลาภ ไปแลว้ แลว้โครงการทีคุณประโยชน์ โสรัจจกิจ

เสนอ ไวคื้อต่อท่อนาํจากเขือนสียดัเพือมาใชก้บัการประปา ส่วนของประปา จะไดป้ระโยชน์ต่อการใชน้าํทีสะอาด และเสนอให้

ดูดนาํจากคลองท่าลาด เราสามารถดูกบัไปเก็บไวที้เขือนสียดัได ้ ท่านไม่เคยทราบมาก่อนเลยว่าจงัหวดัฉะเชิงเทรา มีปัญหาเรือง

นาํเค็มลุก นาํในเขือนไม่มี ฝนตกใตอ่้าง  ท่านไดรั้บขอ้เสนอไปแลว้ 

นายธเนตร ปลืมคิด (ผูอ้าํนวยการชลประทานจงัหวดัฉะเชิงเทรา) กล่าวว่าอยากให้ทางภาคเอกชนเป็นคนพูดเอง ให้ได้

รับทราบ ถึงปัญหาต่าง  ๆผมยนิดีรับฟังและรับปฏิบติั จากการทีประชุมทีจะมีงบแบบบูรณาการเขา้มา ถือว่าเป็นเรืองทีดี ยินดีให้

ภาคเอกชน เสนอแนะประเด็นปัญหา ๆ  ผมคิดมานานแลว้ เขือนบางปะกงทีสร้างแลว้ บริหารจดัการไม่ได ้เพราะว่ามีองค์ประกอบ



ควบคู่กนั เขือนบางปะกงจะคลา้ยๆ เขือนเจ้าพระยา มีอ่างเก็บนาํขา้งบน  แต่วนันี ตอนนีสร้างได้แค่  อ่าง คือเขือนขุนด่าน 

ปราการชลความจุ  ลา้นลกูบาศเ์มตร กบัเขือนหว้ยสโมงความจุ   ลา้นลูกบาศเ์มตร นอกนัน สร้างไม่ได ้อยู่เขตอุทยานหมด 

ไทรนอ้ยไทรใหญ่ ฯ ก็เลยใหบ้ริหารจดัการเขือนบางปะกงไม่ได ้จากไปดูงาน ทีประเทศรัฐเซีย มีแนวคิดว่า ปิดปากอ่าง ท่าถนน

ทาํลอด มีเรือใหญ่ เรือเลก็ เขา้ได ้บริหารใหใ้กลเ้คียงกบัธรรมชาติ นาํทาํทีเมืองไทยมาก  ทาํเหมือนปิดปากอ่าว  ค  แม่นาํ  เลยบาง

ปะกง เจา้พระยา ท่าจีน แม่กลอง ปิดเลยคลา้ยๆกบัเส้นทางเดินเรือทีจะเกิดใหม่ จากพทัยาไปประจวบ คือปิดแบบถนนเลย แต่คิด

ว่าการต่อตา้น น่าจะสูงเลย คิดว่าน่าจะมาทาํเฉพาะ ฝังแม่นาํบางปะกง น่าจะดีกว่าโดยไม่ตอ้งไปกระทบทีอืน เพราะว่าเสียดายนาํ 

ทีจะทิงลงทะเล ในเมือเราจดัการข้างบน สร้างอ่างใหม่ ไม่ได้ เราก็มาจดัการทาํขา้งล่างแทน เดียวนีเทคโนโลยี ทนัสมยัมาก 

แนวความคิดผม ก็จะสร้างเป็นอาคารปิดปากแม่นาํ หรือเหนือปากแม่นาํมาซกัหน่อย แต่เขือนบางปะกง ปิดแลว้จะทาํให้ ตลิงผงั 

อยากใหรู้้ว่าจากแม่นาํมาถึงเขือนบางปะกง  กิโลเมตร แต่ก่อนไม่มีเขือน นาํจะขึนไปขา้งบนได ้จะไหลลงเองตามธรรมชาติ พอ

เราปิดปัม ที  กิโลเมตร นาํทีเขา้ไป  กิโลเมตร พอเราปิดที  กิโลเมตร ไปไม่ไดย้กตวัสูงขึนนนั ระยะทีสัน เวลาลงลงเร็ว 

ดินจะอุม้นาํไว ้พอนาํลดลงเร็ว ก็ทาํตลิงผงัหมด นีคือปัญหา โครงการนีจะตอ้งเป็นโครงศึกษาก่อน จะตอ้งมีผลการศึกษาทางดา้น

วิศวกรรม ดา้นชลศาสตร์ และดา้นสิงแวดลอ้ม จา้งศึกษาก่อน  ถา้สรุปว่าทาํได ้ไม่มีผลกระทบอะไร การของบประมาณ ถา้เราไม่

มีผลกระทบ อะไร จะแกผ้ลกระทบอย่างไร  ถา้เราไม่มีเอกสาร ทางวิชาการประกอบเค้าไม่รับเลย เราชีแจงไม่ได้ สํานักงาน

งบประมาณตอ้งศึกษาโครงการก่อน ปิดปากแม่นาํบางปะกง เขือนปากพนังทีนครศรีธรรมราช เขือนอยู่ใกลท้ะเลมากประมาณ  

กิโลเมตร จากทะเล พอปิดพอนําทะเลขึนมาก็ไม่มีผลกระทบ ไม่ทาํให้ตลิงผงั  กรมชลประทาน มีแผนพฒันาเขือนเก็บนําใน

จงัหวดั   อ่าง คลองประมง ห่วยเกาะเคียน  พอจะเขา้ไปดาํเนินการเจอค่าชดเชยค่าเวียนคืน ประมาณ ,  ลา้น ค่าก่อสร้าง อ่าง 

-  ลา้น ก็เลยสร้างอ่างไม่ได ้ เราพฒันาขา้งบนไม่ได ้ก็มาพฒันาดา้งล่างแทน โดยทีจากสภาพฝนทีเปลียน -  ปีหลงั ฝนตก

เหนืออ่างนอ้ยมาก เขือนสียดัประมาณ  นาํจะไหลผา่นคลองท่าลาด ผ่านตาํบลเกาะขนุน อาํเภอพนมสารคาม อาํเภอราชสาส์น 

นาํจะท่วม ไปเช็คดูว่า  ปีนําทีจะไหลลงแม่นาํบางปะกง ผ่านท่าลาดเท่าไหร่ ประมาณ  ลา้นลูกบาศเ์มตร ทีเราระบายนาํลง

แม่นาํประมาณ  จาํนวน  วนั น่าจะทาํเป็นสถานีสูบนาํสักทีหนึง เพือจะสูบนาํไปเติมทีอ่างสียดั ระยะทาง  กิโลเมตร ซึง

ถา้เทียบแลว้ทีกรมชลประทาน สร้างไวน่้าจะพอทาํได ้ อ่างสียดัมีความจุ  ลา้นลูกบาศก์เมตร เวลา  ปีทีผ่านมามีนาํ  ลา้น

ลกูบาศกเ์มตร ยงัมีทีว่างใชไ้ดอี้ก  ลา้นลกูบาศกเ์มตรโครงการนีน่าจะเป็นไปไดสู้ง ตอ้งจา้งศึกษาก่อน     มีโครงการเพิมความ

จุอ่างสียดั อ่างสียดัมีลกัษณะ  อ่าง บนกบัล่าง ทางกรมชลประทาน มีความคิดว่า จะสร้างเขือนปิดตวับนไว ้เวลาฝนตกมา ส่วน

นาํทีเกินอ่างดา้นบนก็จะลงมาอ่างดา้นล่าง เพือเพิมปริมาณนาํให้อ่างสียดั เป็น  โครงการ ศึกษาแลว้ถา้มีความเป็นไปไดสู้ง  แต่

จะปิดปากแม่นาํน่าจะมีผลกระทบกบัสิงแวดลอ้ม เยอะมาก ก็ต้องแกปั้ญหากนัไป ปัญหาหลกัๆคือ เป็นเรืองมวลชน ยงัไงตอ้ง

พยามยามทาํใหไ้ด ้เพราะเป็นปัญหาใหญ่ทีเกิดกบัจงัหวดัฉะเชิงเทรา มีมากขึนทุกวนั ถา้ทาํไดจ้งัหวดัฉะเชิงเทรา จะไดป้ระโยชน์ 

จงัหวดัปราจีบบุรี จงัหวดันครนายกก็ไดป้ระโยชน์ดว้ย นาํทีเราตอ้งทิงจากเขือนสียดั เพือไล่นาํเค็ม -  ลา้นลูกบาศก์เมตร ต่อ

ปี และยงัมีเขือนขุนด่านชลสิทธิ ปีนียงัมีเขือนห้วยสโมงมาช่วย เพราะเขือนห้วยสโมง ยงัไม่มีพืนทีชลประทานเก็บนาํได ้  

ลา้นลกูบาศกเ์มตรแลว้ ทุกวนันีก็ระบายอยู่ ระบายทุกวนัเพือประหยดันาํเค็มไวก่้อน เราสามารถชะลอ ความเค็มได ้  อาทิตย ์  

วนั จากเดิมทีเราใชน้าํมา เห็นแลว้ก็เสียดาย 

 นายอาทร  ผดุงเจริญ (กรรมการ) กล่าวว่า มีการบรรจุ  โครงการทีกล่าวถึง เป็นการบรรจุไวเ้พือการสาํรวจ และเป็น

การศึกษา ใช่หรือเปล่า อยากถามเรืองการขุดลอกคูคลองหน่วยงานไหนรับผิดชอบ กรมชลประทานหรือกรมเจา้ท่า อยากเสนอให ้

เป็นการศึกษา ใหมี้โครงการขุดลอกคูคลองมาศึกษาดว้ย ทาํไมท่าน ผ.อ.กรมชลประทาน บอกว่าเขือนแม่นาํบางปะกงลม้เหลว  ที



จริงกรมชลประทานเป็นผูส้าํรวจก่อสร้างขึนมา ในเมือเกิดความผิดพลาดและลม้เหลว แลว้ทาํไมยงัสร้างอีก  ถา้บริหารจดัการ

เขือนแม่นาํบางปะกงได ้จะตอ้งมีอ่างเก็บนาํดา้นบน  อ่าง ณ เวลานี ทาํได ้  อ่าง ทาํไมไม่ใชง้บประมาณสร้างเขือนนีไปสร้าง

อ่างเก็บนาํแทน เพือใหบ้ริหารเขือนตรงนีใหไ้ด ้โดยใชง้บประมาณโดยการสร้างอ่าง ,  ลา้น เราจะไดอ่้างเพิมขึนอีก จาก  เป็น 

จะไดไ้ม่กระทบต่อดา้นล่าง ถา้ไปสร้างเขือน ปากแม่นาํบางปะกง  ทุกวนันีเราตอ้งใชก้ารส่งออกทางเรือ ในการส่งสินคา้เกษตร 

การสร้างเขือนสามารถปิด เปิดได ้เคลือนยา้ยได ้ขนส่งได ้ก็จริง แต่การคมนาคมทางนาํ จะสะดวก หรือเปล่า ถา้เขือนไปลงตรง

ปากแม่นาํปะกง มีการต่อตา้นแน่นอน  อยากฝากเรืองนีไวด้ว้ย  เรืองอ่างเก็บนาํเราไม่จาํเป็นตอ้งใชอ่้างของราชการอย่างเดียว ของ

เอกชนทีเคา้พร้อมก็มี ทีจะเก็บนาํดา้นบนเพือไว ้ดนันาํเค็ม พิจารณาจุดนีจะดีกว่า ลดผลกระทบทีจะเกิดขึนไดเ้ยอะ  

  นายธเนตร ปลืมคิด (ผูอ้าํนวยการชลประทานจงัหวดัฉะเชิงเทรา) กล่าวว่าทีสร้างอ่างเก็บนาํดา้นบนเพิมไม่ไดเ้พราะ พืนทีส่วน

ใหญ่เป็นมรดกโลก เช่น ทบัลาน หว้ยไคร้ ไทรนอ้ย ไทรใหญ่  ตอ้งอบพยบชาวบา้น  ตาํบล ดูแลว้ไม่ไหว พืนทีเป็นทอ้งกระทะ ธรรมดา 

ไม่ใช่ภูเขา ก็เลยสร้างไดแ้ค่  อ่างก่อน ยงัติดปัญหาหลายๆ  ดา้นทงัดา้นกฎหมาย และสิงแวดลอ้ม อุทยานทีเป็นมรดกโลก 

 นายประโยชน์  โสรัจจกิจ (รองประธาน) กล่าวว่า ทุกวนันีเราประสบปัญหาทางดา้นภยัแลง้ เพราะปริมาณนาํจืด ทีมาตน้

นาํเค็ม มีปริมาณนอ้ยมาก ทีผา่นมาเขือนสียดัดูดนาํไดป้ระมาณ  % ถา้เราเก็บได ้100 % ในขณะทีห้วยโสมงเสร็จแลว้ สามารถ

ตา้นนาํไดถึ้ง  วนั ยอบรับว่าปีนี นาํเค็มชา้มากกว่าปกติ   ถา้เขือนสียดัทาํได ้  % เชือว่าการยืดอายุของนาํจะยืดอายุของนาํจืด

จะไดอี้กเยอะขึน เขือนสียดัอาจไดเ้ป็นเดือน อีกทางวิถีชีวิตของคน เราผา่นนาํจืด นาํเค็ม ก็เป็นนาํก่อย เราเรียนรู้วิถีชีวิตแบบนีมา

นานแลว้ ถา้อยู่ๆ มาปิดเขือนแลว้อยู่กบันําจืดทังหมด วิถีชีวิตของชาวบา้นจะมีปัญหา เป็นเรืองธรรมชาติของคน จะเกิดการ

ต่อตา้นสูง ขอแนะนาํ การศึกษาและการลงทุนน้อยทีสุดและมีประโยชน์กบัสังคม โดยรวม และเอางบทีเหลือไปทาํอย่างอืน คือ 

ถา้เขือนสียดัเก็บนาํได ้  % และเขือนห้วยสโมงเสร็จ จงัหวดัฉะเชิงเทรา ไม่มีผลกระทบแน่นอน หรือเอาเขือนขุนด่านมาช่วย

เอาระบบการจัดการทีสามารถเก็บกักนาํไวใ้ช้ไวไ้ด ้คิดว่าไม่น่ามีปัญหา ในขณะเดียวกัน เรืองทีจะแกไ้ขปัญหาอย่างไร ให้

นาํประปาจงัหวดัฉะเชิงเทรา มีคุณภาพ มีปัญหาอยูอ่ยา่งเดียว คือนาํจืดเราไม่มีคุณภาพ เพราะมีแม็กกาไนทค่์อนขา้งสูง  ถา้จงัหวดั

ฉะเชิงเทราสามารถเอานําทีเขือนสียดัมาใช้ได ้ไม่จาํเป็นตอ้งส่งนํามาแลว้มาผลิต สูบจ่ายมาต่างๆ ให้ทวัจงัหวดัฉะเชิงเทรา

สามารถเพิมแรงดนัได ้ความเจริญของจงัหวดัฉะเชิงเทรากระจายไปทวั น่าจะมีการสร้างโรงสูบนาํไว ้เพือใหก้ระจ่ายแรงดนัของ

นาํเพิมความแรงของนาํมากขึน เป็นสิงทีจาํเป็นมาก  

 นายธเนตร ปลืมคิด (ผูอ้าํนวยการชลประทานจงัหวดัฉะเชิงเทรา) กล่าวว่า ไดไ้ปสร้างโรงสูบนาํทีเขือนสียดัแลว้ ไดเ้คย

คุยกบัประปา ทาํไมไม่ลงทุนสร้างโรงผลิตทีเขือนสียดัเลย จะไดส่้งนาํประปา และวางท่อประปา ขา้มฝังไปส่งนาํประปาทีอาํเภอ

บางคลา้ แลว้ส่งเขา้ อาํเภอเมือง ไม่ตอ้งมาสนใจ นาํคลองเนืองเขต เจา้พระยาแลว้ ประปาทีบางขนาก ทีผลิตให้คลองเขือน ตอนนี

ไม่มีนาํแลว้ เราตอ้งไปสูบนาํมาให้ประปาทีคลองเขือนมา ผลิตนาํ  

นายอาทร  ผดุงเจริญ (กรรมการ) กล่าวว่า ปัญหานาํประปา จงัหวดัฉะเชิงเทรา ติดเรืองสัมปทาน อยากจะถามว่า จะหมด

สญัญาเมือไหร่  หมดสญัญาเมือไหร่ นาํประปาน่าจะดีขึน วิธีแกไ้ขซือนาํประปานครหลวงให้ประปานครหลวงมาเท็คโอเวอร์ต่อ

เลย ปีนีมีกฎหมายฉบบัหนึงใหจ้งัหวดัฉะเชิงเทรา ใหใ้ชน้าํในเขตประปานครหลวง ปัจจุบนัการประปานครหลวง สร้างฝ่ายส่งนาํ

ขนาดใหญ่เจาะอยูเ่ทพราช คลองสวนถา้นาํประปาฉะเชิงเทราไม่มีจะไดใ้ชน้าํประปานครหลวงไดท้นัที  

นายชาลี  เจริญสุข (กรรมการกิตติมศกัดิ) กล่าวว่าเรืองสมัปทาน จะหมดสญัญา ปี  อีก  ปี ถา้เราตอ้งมีการเปลียนแปลงการ

สมัปทาน นาํประปาจงัหวดัฉะเชิงเทราน่าจะดีขึน  เรืองปัญหานาํประปา ไดน้าํเสนอ สปช ไปแลว้ แต่ติด พรบ หลายตวั 



 นายบาํรุง รืนบนัเทิง (หวัหนา้สาํนกังานจงัหวดัฉะเชิงเทรา) กล่าวว่าโครงการทีไดง้บประมาณมาและกาํลงัดาํเนินการอยู ่ 

เสนอโครงการศึกษาเรือง ICD ศนูยก์ระจายสินคา้ทีจะมาตงัทีบา้นโพธิ อีกโครงการหนึงเรืองรถไฟรางคู่ เป็นการศึกษาความ

เหมาะสมและความเป็นไปได ้โครงการตงัศนูยถ่์ายทอดนวตักรรม .  ทีมหาวิทยาลยัราชภฎัราชนครินทร์บางคลา้ เพือสร้าง

ความรู้ถ่ายทอดนวตักรรมของในเขตจงัหวดัฉะเชิงเทรา ในส่วนดา้นการเกษตรโครงการเรืองผลไมเ้มืองร้อน  จะทาํห้องเยน็ใหญ่ 

ทีจงัหวดัจนัทบุรี ทีจะส่งออก จงัหวดัจนัทบุรี ลาํไย จงัหวดัฉะเชิงเทรา มะม่วง  เรืองโครงการการท่องเทียว จะเป็นลกัษณะ การ

จดัโปรแกรมทวัร์เป็นแพค็เกจ เพือส่งเสริมการท่องเทียวของจงัหวดัฉะเชิงเทรา เรืองโครงการปันจกัรยานรอบเมืองฉะเชิงเทรา 

เป็นการส่งเสริมการท่องเทียวตลาดนครเนืองเขต เรืองถนน  จะเกียวกบัเรืองจุดตดั จุดเชือมต่าง  ๆหลายจุดในจงัหวดั

ฉะเชิงเทรา ถนนสายนีจะมาเชือมเกียวกบัการคา้ระหว่างประเทศ ควรจะออกแบบให้ปลอดภยั และไดป้ระโยชน์ในการคล่องตวั

ของการจราจร โครงการคุณภาพชีวิตและสิงแวดลอ้มเรืองนาํประปา ทีจะขยายเขต และปรับปรุงคุณภาพนาํประปา ใหไ้ดม้าตรฐาน  

เรืองชา้งป่า กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติของบไป จะไดแ้กไ้ขปัญหาเรืองชา้งป่า  

 นายชาลี  เจริญสุข (กรรมการกิตติมศกัดิ) กล่าวว่า  ไดคุ้ยกบัทางแขวงทางหลวง เรืองถนน   ขยายเป็น  เลนส์

บายพลาส  กิโลเมตร และขยายถนน  เลนส์ ถึงเขาหินซอ้น กาํลงั เสนอเรืองเขา้กรมคมนาคมไปแลว้ และถนน  ขยายเป็น  

เลนส์ เรืองถนนบางปะกง ตาํบลสองคลอง ออกแบบจะเสร็จแลว้ จาก  เลนส์ ขยายเป็น  เลนส์ เรืองถนนวงแหวน บริษทัทีปรึกษา 

สรุปการศึกษาความเป็นไปไดเ้สร็จแลว้ ตอนนีกาํลงัเสนอกระทรวงคมนาคมและ นาํเสนอคณะรัฐมนตรีอยู ่

 นายอาทร  ผดุงเจริญ (กรรมการ) กล่าวว่า เรืองทีไดง้บประมาณมาทาํห้องเยน็ทีจะมาจดัตงัทีจงัหวดัจนัทบุรี แลว้ทาํไม

ไม่มาจดัตงัทีจงัหวดัฉะเชิงเทรา เพราะอาชีพของชาวจงัหวดัฉะเชิงเทราเป็นอาชีพเกษตรกรรม  เป็นเมืองผลไม ้ 

 นายบาํรุง รืนบนัเทิง (หวัหนา้สาํนกังานจงัหวดัฉะเชิงเทรา) กล่าวว่า ในแผนภาคระบุ ใหจ้งัหวดัจนัทบุรี เป็นศนูยก์ลาง

เมืองผลไม ้จงัหวดัจนัทบุรีมีศกัยภาพในการส่งออกผลไม ้และแปรรูปผลไมห้ลายชนิด 

 นายจิตรกร  เผด็จศึก (รองประธาน) กล่าวว่า ทีผ่านมาคุยแต่เรืองการใชง้บประมาณของประเทศ  ซ่อมถนนสายนนัสายนี 

ทาํไมเราไม่มาช่วยกนัแกปั้ญหา และรักษาถนนทีมีอยู่ให ้ใชไ้ดน้าน  ๆทุกวนันีเรืองถนนในจงัหวดัฉะเชิงเทรา ควรคิดว่าจะทาํ

อยา่งไรถึงจะช่วยกนัไม่ให้ถนนพงัเสียหายไปมากกว่าทุกวนันี  วิธีการแกปั้ญหาก็คือ ตอ้งใชร้ถ ใชถ้นนใหถ้กูตอ้งตามกฎหมาย

กาํหนด การทีหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา มาทาํโครงการ รถบรรทุกสีขาว เพือป้องกนั และแกปั้ญหาเรืองถนนเสียหาย อยากฝาก

ว่าเราควรทาํอยา่งไร ทีจะควบคุมการบงัคบัใชก้ฎหมายใหถ้กูตอ้ง ชดัเจนมากกว่านี  

 นายอาทร ช่วยณรงค ์ (รองประธาน) กล่าววา่ ยทุธศาสตร์ที  จงัหวดัฉะเชิงเทรา เรืองยทุธศาสตร์ปลอดภยัมาตรฐานสินคา้

เกษตรปลอดภยั เกษตรอินทรีย ์ทางหอการคา้พยายามขบัเคลือนอยู ่แต่ทางภาคเกษตรก่อนตอ้งค่อยมีการเปลียนแปลงถา้เปลียนแปลง

อะไรเร็ง  ๆเกษตรจะรับไม่ค่อยได ้อยากฝากเรืองปลากะพง แปลงใหญ่ทีไปลงทีตาํบลบางเตย ทีคุยกนัไว ้น่าจะเป็นไปไดอ้ยาก 

เพราะวา่ ยงัไม่มีความคืบหนา้  ยงัไม่เป็นตามแนวทางนาเกษตรแปลงใหญ่ เรืองระบบสหกรณ์อยา่งเดียว ไปไม่ได ้ถา้เกษตรปลอดภยั  

เรืองพืชผกัผลไม ้จะไปร่วมกบัจนัทบุรี มหานครแห่งผลไม ้แต่วนันนั ไดเ้สนอยทุธศาสตร์จงัหวดัฉะเชิงเทรา  จะทาํมหานคร แห่ง

ผลไม ้อยา่งไร   กข็บัเคลือนตามนโยบายผูว้่าราชการจงัหวดัฉะเชิงเทรา เรืองเกษตรปลอดภยัสูง หมายเลข   ตอนนีพืชผกัผลไมเ้ริม

ออกแลว้ เราตอ้งหาตลาดทีจะนาํผกัผลไมที้จาํไปจาํหน่าย  ฝาก บริษทั ประชารัฐรักสามคัคี ช่วยเกษตรกร ส่งเสริมเรืองการตลาด  

 นายบาํรุง รืนบนัเทิง (หวัหนา้สาํนกังานจงัหวดัฉะเชิงเทรา) กล่าวว่า ขอชีแจงงบประมาณต่าง  ๆทีจะออกมา มีหลายภาค

ส่วน งบประมาณกลุ่มจงัหวดั งบประมาณภาค งบประมาณจงัหวดั แต่ละงบประมาณจดัสรรไปยงัส่วนต่าง  ๆทีมีโครงการอยู ่ตอ้ง

แยกงบกนั ยทุธศาสตร์ จงัหวดัฉะเชิงเทรา เรือง ผกัปลอดสาร เบอร์   เป็นงบประมาณของจงัหวดัทางจงัหวดัไดรั้บงบประมาณไป



แลว้ จะไปจดัสรรในส่วนต่าง  ๆ ของการใชง้บ ช่องทางการจาํหน่าย การส่งเสริมการตลาด ส่วนยทุธศาสตร์ของภาคตะวนัออก 

เรืองผลไม ้ใชง้บประมาณของภาค ของกลุ่มจงัหวดั 

 มตทิีประชุม รับทราบ 
 

วาระที    เรืองนําเสนอนักธุรกจิรุ่นใหม่ ( YEC)   

  ไม่มเีรืองนําเสนอ 

วาระที  9  เรืองอนืๆ   

นายภูกิจธชั สกุลศุภรัฐ  (ผูแ้ทนคุณณัฏฐชยั  อกัษรดิษฐ)์ กล่าวว่ามลูนิธิสือมวลชนจงัหวดัฉะเชิงเทรา ขอความ 

อนุเคราะห์ทางหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา ช่วยสนับสนุนผูส้มคัรประเภท VIP จาํนวน  ท่าน ท่านละ ,  บาท  ระยะทาง  

กิโลเมตร  ในการจดังานโครงการปันจกัรยาน ทวัร์ ออฟ ฉะเชิงเทรา ครังที /  บางปะกงสายนาํแห่งชีวิต พระศกัดิสิทธิหลวง

พ่อโสธร ในวนัที  มีนาคม  ณ จุด STAR/ FINISH  สนามหนา้ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา  

 มตทิีประชุม รับทราบ 

 

 

( นายจอมพงษ ์ ชูทบัทิม ) 

เลขาธิการหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา /ตรวจรายงานการประชุม 

 

นายพรชยั ธรรมจรูญ ผูจ้ดัการหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา / บนัทึกรายงานการประชุม 

นางนาํฝน ชะเอมทอง เจา้หนา้ทีหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา / พิมพร์ายงานการประชุม 

 
 


