
รายงานการประชุมคณะกรรมการหอการค้าจงัหวดัฉะเชิงเทรา  ครังที /  

วนัพฤหัสบดีที  มถุินายน  

ณ ห้องประชุมอาคารหอการค้าจงัหวดัฉะเชิงเทรา ต. หน้าเมอืง อ. เมอืง จ. ฉะเชิงเทรา   
 

ผู้เข้าประชุม 

 1.นายวฒันา รัตนวงศ ์       ประธาน 

 2.นายสมนึก ทกัษิณา        ประธานกิตติมศกัดิ 

 3.นายชาลี เจริญสุข        กรรมการกิตติมศกัดิ 

 4.นายอุทยั ศรีสาลีกุลรัตน ์       กรรมการกิตติมศกัดิ 

 5.ดร.บุญทอง เตียรประเสริฐ       ประธานทีปรึกษา 

 .นายสุทิน พรวงศท์อง       ทีปรึกษา 

 .คุณสมนึก พิริยะสุขสมบูรณ์      ทีปรึกษา 

 .นายสมพงษ ์    นาํศรีเจริญสุข       ทีปรึกษา 

 9.นางบุญมี ศรีสุข        รองประธาน 

 10.นางอาภรณ์ วชัระ        รองประธาน 

 11.นางขนัคาํ ศรีวรรณ       รองประธาน 

 .นายประโยชน์ โสรัจจกิจ       รองประธาน 

 13.นายจิตรกร เผด็จศึก        รองประธาน 

 .นายอาทร ผดุงเจริญ       รองประธาน 

 15.นายกาํพล เลิศเกียรติดาํรงค ์      รองประธาน 

 16.นายจอมพงษ ์ชูทบัทิม        เลขาธิการ 

 17.นายเปรมสิทธ ์ ศิรสิทธิวฒันา       เหรัญญิก 

 .นายณรงคศ์กัดิ แกว้เมืองเพชร       ปฏิคม 

 .นายอธิวฒัน์     เลิศโรจนฉตัร       กรรมการ 

 .นายชยัรัตน์ ตนัคงคารัตน์       กรรมการ 

 .นางสาวเกสรี   สิมะรัตนมงคล       กรรมการ 

 .นายวสนัต ์ วโรกร        กรรมการ  

 .นายพงษศ์กัดิ  เสริมศกัดิศศิธร       กรรมการ 

 .นายยทุธนา มาตเจือ        กรรมการ 

 25.นายสมชัญ ์ ยงศิริ      ประธานนกัธุรกิจรุ่นใหม่ YEC 

 26.นายอรรถวุฒิ  แกว้ละมลู     รองประธานนกัธุรกิจรุ่นใหม่ YEC 

 



 27.นางวรัญญา ธนวรางกรู     เลขาธิการนกัธุรกิจรุ่นใหม่ YEC 

.นายอริยธชั  ธนวรางกรู     กรรมการนกัธุรกิจรุ่นใหม่ YEC 
   

นายจอมพงษ ์ชูทบัทิม (เลขาธิการ) กล่าวเปิดประชุมคณะกรรมการหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา  เวลา .  

น. 
 

วาระที  เรืองแจ้งเพอืทราบ 

- กจิกรรมร่วมกบัหอการค้าอนืๆ 

หอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา ใหก้ารตอ้นรับประธานและคณะกรรมการหอการคา้จงัหวดักาญจนบุรี  

พร้อมบรรยายสรุปดา้นเศรษฐกิจการคา้ การลงทุน การท่องเทียว และภารกิจของหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทราใน

วนัที  มิถุนายน  ณ หอ้งประชุมอาคารสาํนกังานหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา  พร้อมเยียมชม บริษทั เรืองวา

สแคนดาร์ด อินดรัสตรี  จาํกดั อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา 

 หอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา ร่วมกบักบัโยธาธิการและผงัเมือง รวมจงัหวดัฉะเชิงเทรา สู่การพฒันาจงัหวดั

ฉะเชิงเทรา ในวนัที  มิถุนายน   ณ หอ้งประชุมอาคารสาํนกังานหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา   

หอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา จดัโครงการเกษตรอินทรียท์าํดีตามรอยพ่อ สานต่อศาสตร์พระราชา ในวนัที  

 มิถุนายน  ณ พืนที แปลงนาสาธิต อ.ราชสาส์น จ.ฉะเชิงเทรา   

 หอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา  ร่วมกบัหน่วยงาน และองคก์รต่างๆ จดักิจกรรมรวมพลงัถวายความภกัดีร่วม

ประดิษฐ ์ดอกดารารัตน์ เพือถวายในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิ

พล  อดุลยเดช ในวนัที  กรกฎาคม   ณ หอ้งประชุมอาคารหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา                                                                                                                              

หอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา  กาํหนดจดักิจกรรมคอนเสิร์ตคลายเครียดเพือการกุศล ใน หวัขอ้  

สร้างความฮา คืนความสุข สนุกไดกุ้ศล ศิลปินนักร้องเจา้ของฉายา สาวดอกหญา้ ราชินีลูกทุ่ง ต่าย อรทยั ปะทะ 

คณะดอกกระโดน ฟิเวอร์ ในวนัศุกร์ที  กรกฎาคม  ณ ห้องประชุมชนั  อาคารราชนครินทร์ มหาวิทยาลยั

ราชภฎัราชนครินทร์ อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 
  

- กจิกรรมร่วมกบัภาครัฐ 

16 มิถุนายน  เวลา .  น.นายจิตกร  เผด็จศึก รองประธาน นายจอมพงษ ์ ชูทบัทิม เลขาธิการ 

ร่วมการประชุมคณะกรรมการประสานและขับเคลือนนโยบายสานพลงั ประชารัฐประจาํจังหวดัฉะเชิงเทรา ( 

ค.สป.) ครังที /   ณ หอ้งประชุมสุนทรพิพิธ ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา  

 มิถุนายน  เวลา . - .  น.นายชาลี เจริญสุข กรรมการกิตติมศกัดิ นายชยัรัตน์  โสธรนพรัตน์  

รองประธาน นายณรงคศ์กัดิ แกว้เมืองเพชร กรรมการ ร่วมการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครังที  

ปฐมนิเทศ โครงการ สาํรวจและออกแบบทางแยกต่างระดบั จุดตดัทางหลวงหมายเลข  กบัทางหลวงหมายเลข 

  ณ หอ้งประชุมทีว่าการอาํเภอแปลงยาว จงัหวดัฉะเชิงเทรา 



   มิถุนายน  เวลา . - .  น. นายชาลี  เจริญสุข กรรมการกิตติมศกัดิ นายณรงค์ศกัดิ แกว้เมืองเพชร 

กรรมการ ร่วมโครงการแลกเปลียนเรียนรู้สร้างเครือข่ายความร่วมมือ เพือการพฒันาองคก์ารและการปฏิบติัราชการ ประจาํปี 

งบประมาณ พ.ศ.  (สภากาแฟ)  ณ โครงการชลประทานฉะเชิงเทรา ต.บา้นโพธิ อ.บา้นโพธิ จงัหวดัฉะเชิงเทรา 

 มิถุนายน  เวลา .  น. นายจิตรกร  เผด็จศึก รองประธาน ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจ

ชุมชนจงัหวดัฉะเชิงเทรา ณ หอ้งประชุมสาํนกังานเกษตรจงัหวดัฉะเชิงเทรา  

  มิถุนายน   เวลา  .  น. นายจิตรกร  เผด็จศึก รองประธาน ร่วมกิจกรรมโรงพยาบาลอาหารปลอดภยัเขต

สุขภาพที   ณ หอ้งประชุม ชนั  อาคารศนูยแ์พทยศ์าสตร์ โรงพยาบาลพุทธโสธร อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา  

 มิถุนายน  เวลา .  น. นายชาลี  เจริญสุข กรรมการกิตติมศกัดิ  นายมนัส ตนังาม รองประธาน ร่วม

บนัทึกขอ้ตกลง โครงการขบัเคลือน และพฒันาแผนพฒันา กาํลงัคนของกลุ่มอุตสาหกรรม รองรับระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาค

ตะวนัออก (EEC)  ณ หอ้งประชุม ชนั  อาคารราชนคินทร์ มหาวิทยาลยัราชภฎัราชนครินทร์ อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา  

   มิถุนายน  เวลา .  น. นายจิตรกร  เผด็จศึก รองประธาน ร่วมประชุมคณะกรรมการประสานและ

ขบัเคลือนนโยบายสานพลงัประชารัฐ ประจาํจงัหวดัฉะเชิงเทรา และคณะกรรมการ บริษทั ประชารัฐรักสามคัคีฉะเชิงเทรา 

(วิสาหกิจเพือสงัคม) จาํกดั ณ หอ้งประชุมสุนทรพิพิธ ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

  มิถุนายน  เวลา . - .  น. นายชาลี  เจริญสุข กรรมการกิตติมศกัดิ ร่วมประชุมคณะกรรมการ 

ใหค้วามช่วยเหลือผูป้ระสบภยัจงัหวดัฉะเชิงเทรา (ก.ช.ภ.จ.) ครังที /   ณ ห้องประชุมสาํนักงานป้องกันและ

บรรเทาสาธารณภยัจงัหวดัฉะเชิงเทรา  

   มิถุนายน  เวลา .  น. นายชาลี  เจริญสุข กรรมการกิตติมศกัดิ ร่วม ประชุมคณะกรรมการ

กาํหนดราคาทรัพยจ์งัหวดัฉะเชิงเทรา ณ สาํนกังานบงัคบัคดีจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

  มิถุนายน  เวลา .  น. นายจิตรกร เผด็จศึก รองประธาน นางวรนิต กตญาณ รองประธาน ร่วม

เป็นเกียรติในพีเปิด เทศกาลท่องเทียวชุมชนล่องเรือคายดั คลองสียดั และตลาดนดั สมัมาชีพ  ร้าน ณ บา้นทุ่งยาย

ชี หมู่ที  ต.ท่าตะเกียบ อ.ท่าตะเกียบ      จ.ฉะเชิงเทรา  

   มิถุนายน  เวลา .  น.นายจอมพงษ ์ ชูทบัทิม เลขาธิการ ร่วมกิจกรรมเนืองในวนัต่อตา้นยาเสพ

ติดโลก (  มิถุนายน)  ประจาํปี  ณ ศาลาจัตุรมุข หน้าศาลากลางจังหวดัฉะเชิงเทรา (หอการค้าจงัหวดั

ฉะเชิงเทราและนายจอมพงษ ์ ชูทบัทิม เลขาธิการ สนบัสนุน ชุดการแสดง ,  บาท) 

  มิถุนายน  เวลา .  น. นายมนัส  ตั นงาม นางวรนิต กตญาณ รองประธาน ร่วมประชุม

คณะกรรมการพฒันาการท่องเทียว ในพืนทีระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวนัออก ( EEC) ของจงัหวดัฉะเชิงเทรา ณ 

หอ้งประชุมสุนทรพิพิธ ชนั  ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา  

   มิถุนายน  เวลา . - .  น.นายชยัรัตน์ โสธรนพบุตร นางบุญมี  ศรีสุข นางอาภรณ์  วชัระ  นางวรนิต  กต

ญาณ รองประธานร่วมงานพบปะเจรจาธุรกิจท่องเทียว ( Trade Meet) ระหว่างผูป้ระกอบการธุรกิจท่องเทียวภาคเหนือและฝ่าย

ทรัพยากรบุคคลจากนิคมอุตสาหกรรม หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ในพืนทีภาคตะวนัออก ณ โรงแรม คลาสสิค คามิโอ จังหวดั

ระยอง   



 มิถุนายน  เวลา .  น. นายชาลี  เจริญสุข กรรมการกิตติมศกัดิ ร่วมประชุมคณะกรรมการราคากลาง

โครงการชุมชนกองทุนพฒันาไฟฟ้าบางปะกง ครังที /  ณ หอ้งประชุมโยธาธิการและผงัเมือง จงัหวดัฉะเชิงเทรา  

   มิถุนายน  เวลา . - .  น. นายชาลี  เจริญสุข กรรมการกิตติมศกัดิ ร่วมโครงการบริการ

วิชาการแก่สงัคม  กฎหมายสาํหรับสถานประกอบการ ณ หอ้งประชุมองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัฉะเชิงเทรา  

  มิถุนายน  เวลา . - .  น. นายชาลี  เจริญสุข กรรมการกิตติมศกัดิ ร่วมประชุมเชิงปฏิบติัการ

คณะกรรมการ/คณะทาํงาน/เครือข่ายชมรมในสถานประกอบการ/ชุมชน/สถานศึกษาและผูเ้กียวขอ้งตามตาม

โครงการ TO BE NUMBER ONE ณ หอ้งประชุมพุทธโสธร สาํนกังานสาธารสุขจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

 29  มิถุนายน  เวลา .  น. นายจิตรกร เผด็จศึก รองประธาน ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ

ประจาํเดือน มิถุนายน  ณ หอ้งประชุมศรีสยาม ชนั  อาคารราชครินทร์ มหาวิทยาลยัราชภฎัราชนครินทร์  

   มิถุนายน  เวลา .  น. นายจิตรกร เผด็จศึก รองประธาน ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุน

พฒันาเอส เอ็ม อี ตมแนวประชารัฐ จังหวดัฉะเชิงเทรา ครังที /  ณ ห้องประชุมสาํนักงานอุตสาหกรรมจังหวดั

ฉะเชิงเทรา    

  กรกฎาคม  เวลา .  น. นายจิตรกร เผด็จศึก รองประธาน ร่วมประชุมคณะกรรมการจดัระบบการจราจรทาง

บก (อจร.) จงัหวดัฉะเชิงเทรา ครังที /  ณ หอ้งประชุมสุนทรพิพิธ ชนั  ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

    กรกฎาคม  นายชาลี  เจริญสุข กรรมการกิตติมศกัดิ ลงพืนทีดาํเนินโครงการ TO BE NUMBER ONE และ

ตอ้นรับปรับคณะกรรมการติดตามผลการดาํเนินงานระดบัจังหวดั ประจาํปี  เวลา . - .  เรือนจาํกลางจังหวดั

ฉะเชิงเทรา เวลา . - .  น. ชุมชนนุสตา ม.  บา้นคลองหกวา ต.ดอนเกาะกา อ.บางนาํเปรียว จ.ฉะเชิงเทรา 

    กรกฎาคม  เวลา .  น. นายชาลี  เจริญสุข กรรมการกิตติมศกัดิ ร่วมพิธีเปิดสัมมนาโครงการขบัเคลือน 

แผนพฒันากาํลงัคนรองรับระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวนัออก (EEC) และทบทวนการใชง้านระบบ  E-Service ขอ้กฎหมาย

เกียวกบัขอ้งกบัมาตรฐานฝีมือแรงงาน ณ บุษราคมั ชนั  โรงแรมแกรนด ์รอยลั พลาซ่า  ต.หนา้เมือง อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา  

 -   กรกฎาคม  เวลา .  น. นายชาลี  เจริญสุข กรรมการกิตติมศกัดิ ร่วมโครงการยกระดบัการท่องเทียวกลุ่ม

จงัหวดัภาคกลางตอนกลาง กิจกรรมสร้างเครือข่ายผูป้ระกอบการ SME ภาคบริการด้านการท่องเทียวเชือมโยงกลุ่มจงัหวดั

ใกลเ้คียง (ธุรกิจนาํเทียว เชิงสร้างสรรค)์  ณ โรงแรมแกรนด ์รอยลั พลาซ่า  ต.หนา้เมือง อ.เมือง  จ.ฉะเชิงเทรา  

  กรกฎาคม  เวลา .  น. นายจิตรกร เผด็จศึก รองประธาน ร่วมประชุมคณะกรรมการรักษาความมนัคงและ

ความสงบเรียบร้อยจงัหวดัฉะเชิงเทรา ครังที /  ณ หอ้งประชุมโสธร ชนั  สาํนกังานสาธรณสุขจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

  กรกฎาคม  เวลา 9.30 น.นางพวงทอง วรรณีเวชศิลป์ รองประธาน ร่วมประชุมการพฒันาศูนยศึ์กษา

การพฒันาเขาหินซอ้น อนัเนืองมาจากพระราชดาํริ สู่การเป็นแหล่งท่องเทียวเชิงเกษตร เพือการเรียนรู้ ณ ศนูยศึ์กษา

การพฒันาเขาหินซอ้น อนัเนืองมาจากพระราชดาํริ อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา 

              กรกฎาคม  เวลา .  น. นายชาลี  เจริญสุข กรรมการกิตติมศกัดิ ร่วมประชุมคณะกรรมการร่วม

ภาครัฐและเอกชน เพือพฒันาและแกไ้ขปัญหาทางเศรษฐกิจ จงัหวดัฉะเชิงเทรา (ก.ร.อ.จงัหวดั) ครังที /  ณ 

หอ้งประชุมสุนทรพิพิธ ชนั  ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา 



                กรกฎาคม  เวลา .  น. นายประโยชน์  โสรัจจกิจ รองประธาน ร่วมประชุมคณะกรรมการ

บริหารงานจงัหวดัแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) จงัหวดัฉะเชิงเทรา ครังที /  ณ หอ้งประชุมศนูยข์อ้มลูอาเซียน ชนั  

ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา สรุปรายงานการประชุม1.งบประมาณแผ่นดิน ไม่สามารถไปทาํประโยชน์ในการ

ก่อสร้าง ในทีดินของเอกชนได ้  2.เกษตรจงัหวดัขอยกเลิกการดาํเนินโครงการ ส่งเสริมการผลิตสินค้า เกษตร

ปลอดภัยสูง และขอคืนงบประมาณ 3,256,000 บาท  เนืองจากมีการลงทุนในการก่อสร้างในทีดินของเอกชน ที

ประชุม สรุป ไม่ใหคื้นงบ เนืองจากเป็นโครงการทีสาํคญัของจงัหวดั โดยใหเ้กษตรจงัหวดัและเลขานุการไปหาขอ้ 

สรุปในการดาํเนินงาน       โดยอาจเปลียนเป็นงบอุดหนุนหรืองบดาํเนินงาน ทงันีตอ้งสอดคลอ้งกบัความเห็นของ

สาํนกังานงบประมาณ 

     กรกฎาคม  เวลา .  - .  น.  นางบุญมี  ศรีสุข รองประธาน ร่วมงานสรุปผลการดาํเนินงาน

และพิธีปิด โครงการยกระดบั มาตรฐานและสร้าง นวตักรรมสินคา้อุตสาหกรรม SME  ณ ห้องเทพราชบอลรูม 

โรงแรมซนัธารา รีสอร์ท แอนดโ์ฮเทล จงัหวดัฉะเชิงเทรา                                                                                                                                                                                        

    กรกฎาคม  เวลา .  น. นายจิตรกร  เผด็จศึก รองประธาน ร่วมประชุมติดตามยุทธศาสตร์ชาติ

ว่าดว้ยการตรวจสอบและสงัเกตการณ์ งบประมาณรายจ่ายเพิมเติม ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ.  ของจงัหวดัและ

กลุ่มจงัหวดั ณ  หอ้งประชุมสุนทรพิพิธ ชนั  ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

   กรกฎาคม  เวลา .  น. นายณัฏฐ์  กิตติกูล กรรมการ ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาเงือนไขใน

ใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจาํทาง ประจาํจงัหวดัฉะเชิงเทรา ครังที /  ณ ห้องประชุมนาม ตณัฑิกุล สาํนักงาน

ขนส่งจงัหวดัฉะเชิงเทรา   

   กรกฎาคม  เวลา .  น. นายชาลี  เจริญสุข กรรมการกิตติมศกัดิ ร่วมงาน TO BE NUMBER ONE ระดบั

ภาค ณ อาคารเมืองทองธานี จ.ปทุมธานี 

   กรกฎาคม  เวลา . - .  น. นายจิตรกร  เผด็จศึก รองประธาน ร่วมประชุมการรับฟังความคิดเห็นและ

ขอ้เสนอแนะต่ออนาคตของประเทศไทยในระยะ  ปี ระดบัภาคกลางและกรุงเทพมหานคร ณ โรงแรมรามากาเดน้ท ์กรุงเทพฯ  

   กรกฎาคม  เวลา . - .  น. นายมนัส ตนังาม  รองประธาน ร่วมสัมมนา โครงการขบัเคลือนแผนพฒันา

กาํลงัคน จงัหวดัฉะเชิงเทรา ฯ รองรับระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวนัออก (EEC) ณ หอ้งโชคอนนัต ์ชนั                                                               

   กรกฎาคม  เวลา . - .  น. นายจิตรกร  เผด็จศึก รองประธาน ร่วมประชุมคณะกรรมการพฒันาเมือง

อุตสาหกรรมเชิงนิเวศจังหวดัฉะเชิงเทรา ครังที - /  ณ ห้องประชุมทับทิม โรงแรมแกรนด์ รอยลั พลาซ่า อ.เมือง จ.

ฉะเชิงเทรา  

   กรกฎาคม  เวลา . - .  น. นายจิตรกร  เผด็จศึก รองประธาน ร่วมประชุมวิพากษ์ (ร่าง) ยุทธศาสตร์การ

วิจัยรายประเด็นด้านการขับเคลือนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสูชุมชน ณ ห้องแคทลียา  ชนั  โรงแรมรามาการ์เด้นส์ 

กรุงเทพฯ  

 1   กรกฎาคม  เวลา .  น.นายชาลี  เจริญสุข  กรรมการกิตติศกัดิ นายณรงค์ศกัดิ  แก้วเมืองเพชร 

กรรมการ ร่วมประชุมคณะทีปรึกษาผงัเมืองรวมจงัหวดัฉะเชิงเทรา เพือพิจารณาคาํร้องของผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย ณ 

หอ้งประชุมสุนทรพิพิธ ชนั  ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา  



   กรกฎาคม  เวลา .  น. นายชาลี  เจริญสุข  กรรมการกิตติศกัดิ ร่วมประชุมคณะกรรมการ

พิจารณาแผนงานประกอบกิจการฆ่าสตัว ์ประจาํจงัหวดัฉะเชิงเทรา ตรวจประเมินเพือประกอบการพิจารณาอนุญาต

ตงัโรงงานฆ่าสตัว ์ณ หอ้งประชุมสาํนกังานปศุสตัวจ์งัหวดัฉะเชิงเทรา  
  

- กจิกรรมอนืๆ 

 มิถุนายน  เวลา .  - .  น. นายชาลี  เจริญสุข กรรมการกิตติมศกัดิ ร่วมประชุมคณะกรรมการและที

ปรึกษา 

คณะกรรมการบริหารสภาอุตสาหกรรมจังหวดัฉะเชิงเทรา ครังที /  ณ ห้องไพลิน โรงแรมแกรนด์ รอยลั อ.เมือง จ.

ฉะเชิงเทรา 

  มิถุนายน  เวลา .  น.นายจิตรกร  เผด็จศึก นายประโยชน์  โสรัจจกิจ นายอาทร  ผดุงเจริญ            

รองประธาน นายณรงคศ์กัดิ แกว้เมืองเพชร กรรมการ  ร่วมงานเจรจาธุรกิจสภาวฒันธรรม ไทย จีน และส่งเสริม

ตามสมัพนัธรั์ฐบาลมณฑลธานตงประเทศจีน สาํนกังานส่งเสริมการลงทุน ( BOI) ณ โรงแรมแรมดุสิตธานี กรุงเทพ 

 -  มิถุนายน  นายชาลี  เจริญสุข กรรมการกิตติมศกัดิ นายมนัส  ตนังาม นายอาทร  ผดุงเจริญ          

รองประธาน นายณรงค์ศกัดิ แกว้เมืองเพชร กรรมการ  ร่วมประชุม โครงการการประชุมปรึกษาหารือ แนวทาง

ดาํเนินการเสนอแม่นาํ บางปะกง เป็นพืนทีชุมนาํทีมีความสาํคญั ระหว่าง ประเทศ (แรมซาร์ไซต์) ณ ห้องอาหาร

บางปะกงปาร์ค มหาวิทยาลยัราชภฎัราชนครินทร์ อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา             
   

 นายจารุต  ฐิติวร (อาจารยค์ณะวิทยาการจดัการมหาวิทยาลยัราชภฎัราชนครินทร์)  กล่าวว่า คณะวิทยาการ

จดัการไดเ้ตรียมการทีจะทาํการศึกษาวิจยั ในประเด็นทีเกียวขอ้งกบัเศรษฐกิจ และการคา้ของจงัหวดัฉะเชิงเทรา โดย

ทางมหาวิทยาลยัราชภฎัราชนครินทร์  ไดจ้ดัสรรงบวิจยัเชิงพืนทีใหก้บัคณะวิทยาการจดัการ เพือดาํเนินการวิจยัใน

พืนทีตงัในเขตจงัหวดัฉะเชิงเทรา และจงัหวดัใกลเ้คียง โดยขอให้ทางหอการคา้ไดก้รุณานาํประเด็นการวิจยัหารือ

กับผูเ้กียวข้อง ทังนีเพือใช้การวิจัยสอดคลอ้งกับความต้องการของหอการค้าจังหวดัฉะเชิงเทรา และจะเป็น

ประโยชน์กบัเศรษฐกิจและการคา้ของจงัหวดัฉะเชิงเทราต่อไป 

 มตทิีประชุม รับทราบ 
 

วาระที   เรืองรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหอการค้าจงัหวดัฉะเชิงเทรา ครังที  /   

มตทิีประชุม รับรอง 

 

วาระที  เรืองสืบเนืองจากการประชุมครังทีแล้ว 

 3.1  สรุปจดักจิกรรมเดินวงิสมาธ ิวสิาขะ พุทธบูชา ถือศีลห้า ลดละอบายมุข ประจาํปี  

 นายจิตรกร  เผด็จศึก (รองประธาน) กล่าวว่า ตอ้งขอขอบคุณคณะกรรมการหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา 

ทุกท่าน ทีใหก้ารสนบัสนุนการจดักิจกรรมสาํเร็จลุล่วงไปดว้ยดี การกิจกรรม เดินวิงสมาธิ วิสาขะ พุทธบูชา ถือศีล

หา้ ลดละอบายมุข จะจดัทุกปี เพือส่งเสริมการออกกาํลงักายของคนในจงัหวดัฉะเชิงเทรา ให้มองเห็นว่าการออก

กาํลงักาย ถือเป็นสิงทีดีต่อสุขภาพ ทาํให้ไม่มีโรคภยัไขเจ็บมาเบียดเบียน หรือถา้เป็นแลว้ก็จะช่วยให้ร่างกาย และ



สุขภาพดีขึน และรายไดจ้ากการจาํหน่ายเสือและเงินสนบัสนุนจากคณะกรรมการหอการคา้ หลงัจากหกัค่าใชจ่้ายใน

การจดักิจกรรมแลว้  เหลือรายไดเ้ท่าไหร่ ไวใ้ชจ่้ายในการบริหารงานของหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา   

 มตทิีประชุม รับทราบ 
 

.   สรุปจดักจิกรรมแข่งขันกอล์ฟ การกุศล 

นายกาํพล  เลิศเกียรติดาํรงค ์(รองประธาน) กล่าวว่า การ จดักิจกรรมแข่งขนักอลฟ์ การกุศล ครังนี ถือว่า

ประสบความสาํเร็จ เป็นอยา่งมาก รายไดห้ลงัหกัค่าใชจ่้ายเป็นทีน่าพอใจ ก็ตอ้งขอขอบคุณคณะกรรมการหอการคา้

ทุกท่าน ทีใหก้ารสนบัสนุน เรืองการช่วยจาํหน่ายทีม และการสนบัสนุนของรางวลั รูปแบบงาน ผูม้าร่วมงาน ถือว่า

ดีมาก ของรางวลัมากมาย การจดัแข่งขนักอลฟ์ การกุศล การกุศลครังนี อยากเสนอในทีประชุมให้แบ่งเงินไวส่้วน

หนึง สาํหรับทาํการกุศลและ ไวใ้ชแ้รงคนทีจะมาขอสนบัสนุนการแข่งขนักอลฟ์จากหอการคา้ฯ เพราะเราตอ้งสาน

สมัพนัธก์นัไว ้โอกาสหนา้ ถา้หอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา จดัแข่งขนักอลฟ์อีก จะไดมี้ผูใ้ห้การสนับสนุน สามารถ

ต่อยอดได ้     

ดร.บุญทอง  เตียรประเสริฐ (ประธานกรรมการทีปรึกษา) กล่าวว่า การจดักิจกรรมแข่งขนักอลฟ์ เหมือนเป็นการตก

แรงกันไปกันมา ก็ตอ้งมีการใช้หนีกันไป เวลาใครขอมา ใครไปขอมา ถา้มีสัมพนัธ์อนัดีต่อกัน หรือมีพระคุณต่อกัน ก็

ช่วยเหลือกนัไป  แต่ตอ้งดูดว้ยว่า เงินในบญัชี หอการคา้มีมากพอหรือเปล่า ทีจะใชแ้รงทงัหมดทุกทีม ตอ้งพิจารณาเป็นกรณี

ไป    

นายอาทร  ผดุงเจริญ (รองประธาน) กล่าวว่า การจดักิจกรรมทีเป็นรายไดข้องหอการคา้ ในแต่ละครัง  ทงัปี 

รวมแลว้มีรายไดเ้ท่าไหร่  เราควรจะมีการวางแผนการใชเ้งินไว ้ใน  ปี ล่วงหน้า ว่า ค่าใช่จ่าย ในแต่ละเดือนมี

อะไรบา้ง  เช่น ค่าบุคลากร ค่าของใชส้าํนกังาน ค่าสาธณูปโภค ค่าสนบัสนุนและค่าการกุศล และค่าใชจ่้ายอืนๆ ใน 

 ปี เท่าไหร่ แลว้เราควรหารายไดใ้นปีนีเท่าไหร่ เพือมาใชจ่้ายในการบริหารงานใหเ้พียงพอ ใน  ปี 

 มตทิีประชุม รับทราบ 
 

 3.3 สรุปจดังานหอการค้าเกษตรแฟร์ ครังที  

 นางบุญมี  ศรีสุข (รองประธาน) กล่าวว่า ขอขอบคุณประธานและคณะกรรมการหอการคา้ทุกท่าน ถือว่างานหอการคา้

เกษตรแฟร์ ครังที ไม่บรรลุวตัถุประสงคเ์ท่าทีควร   การจดังานมีปัญหา อุปสรรคหลายอยา่งที ตอ้งแกไ้ขปัญหาหนา้งาน ในแต่

ละวนั เรือง สถานทีจอดรถ เรืองการกลางเต็นท ์พืนทีจดังาน ในมหาวิทยาลยัราชภฎัราชนครินทร์  มีพืนจาํกดั มีการเปลียนแปลง

ไม่เป็นไปตามขอ้ตกลงทีตกลงกนัไวแ้ต่แรก เรืองการใชพื้นทีในโดม ใชไ้ม่ได ้เพราะจะมีกิจกรรมการแข่งขนักีฬา และพืนทีทาสี

ไวใ้หม่ เราเลยใชพื้นทีในโดมไม่ได ้แต่บูธเราขายไปหมดแลว้ ตอ้งออกมากลางเตน็ทข์า้งนอกถนน ใหใ้ชเ้ต็นท ์แค่ X  เมตร กาง

เต็นทเ์รียงตามถนน  พอกางเต็นทไ์ป กนั แดดกนัฝนไม่ได ้ผูป้ระกอบการร้องเรียน ตอ้งแกไ้ขโดยกางเตน็ทใ์หญ่มาครอบเตน็ทเ์ลก็

อีกที เราพยามแกไ้ขปัญหาใหผู้ป้ระกอบการ ผูป้ระกอบการก็ชืนชมและพอใจ ปัญหาและขอ้เสนอแนะในการจดังานครังนี จาก

สอบถามผูป้ระกอบการร้านคา้  สรุปไดด้งันี   พืนทีจดังานไม่เหมาะสม .ช่วงฤดูฝน . ช่วงเปิดเทอม .ปัญหาเรืองทีจอดรถไม่

เพียงพอ  . การประชาสมัพนัธน์อ้ย . ยอดขายนอ้ยมาก .คนเดินเทียวชมงานนอ้ยมาก  การจดัรูปแบบงานดี  การแกไ้ขปัญหา

ใหผู้ป้ระกอบการไดดี้มาก  และในการจดังานครังนี  หอการคา้เกษตรแฟร์ มีวตัถุประสงค์เพือประชาสัมพนัธ์สินคา้เกษตรใน



จงัหวดัฉะเชิงเทรา ใหเ้ป็นทีรู้จกั เราขึนป้ายประชาสมัพนัธห์นา้งานพบกบัสินคา้เกษตรมากมาย เช่น ขา้วสาร ไข่ เมลอนสีทอง  

หม ูไก่ ปลา มะนาว มะพร้าว ผกัปลอดสารพิษ  ในงานเรามีสินคา้เกษตรนอ้ยมาก  การจดังานครังต่อไป ตอ้งมีสินคา้เกษตรในงาน

ใหม้ากว่านี สมาชิกหอการคา้ ก็มีสินคา้เกษตรมากมาย แต่ในงานกบัไม่มีสินคา้เกษตรเท่าทีควร ยงัดีทีมีปลากะพงยกัษ์ คุณ 

ประโยชน์ และเป็นพะโล ้คุณเฉลิง มาช่วยออกบูธ  และมีบูธ นกัธุรกิจรุ่นใหม่ YEC ของหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา มาออกบูธป

ระชาสมัพนัธสิ์นคา้ YEC  ทีมีอยูแ่ลว้ ตอ้งชืนชม การจดัรูปแบบ บูธสวยงามมาก  เป็นสีสนัของงานได ้ 

 นายจิตรกร  เผด็จศึก (รองประธาน) กล่าวว่า ตอ้งขอโทษ คุณบุญมีดว้ย เมลอนสีทอง ของชุมชนตาํบลบางพระ นาํไป

จาํหน่าย  กว่ากิโล  ตงัแต่วนัแรก พิธีเปิดเสร็จเมลอนสีทอง ก็ขายหมดอยา่งรวดเร็ว เพราะเมลอน เราคุณภาพดีมาก ไม่ฉีดยา

ฆ่าแมลง หวาน หอมกรอบ อร่อย  ตอ้งขอชมเฉย ประธานจดังานหอการคา้เกษตรแฟร์ เป็นอย่างมาก ระยะเวลาเตรียมการจัด

งานมีเวลานอ้ยมาก แต่จดังานออกมาไดดี้พอสมควร และช่วงทีผา่นมา การจดักิจกรรมของหอการคา้ มี ถึง  งานวิงวิสาขะบูชา  

งานหอการค้าเกษตรแฟร์ งานแข่งขันกอล์ฟ ในช่วงเวลาใกลเ้คียงกัน แต่งานออกมาประสบความสําเร็จทุกงาน ถือว่า

คณะกรรมการหอการคา้เราเขม้แข็งมาก  ๆใหค้วามร่วมมือร่วมใจกนัดีมาก และเจา้หนา้ทีหอการคา้ของเราอีก  คนทีทาํงานกนั

อยา่งเต็มที 

 มตทิีประชุม รับทราบ 
 

 3.3 การจดังานหอการค้าแฟร์ ครังที  

 นางบุญมี  ศรีสุข (รองประธาน) กล่าวว่า การจดังานหอการคา้แฟร์ ครังที   ตอนนีเรายงัไม่มีพืนทีจดังาน

เลย  เพราะหนา้ศาลากลาง  ใชพื้นทีไม่ไดแ้ลว้ เหตุผล คนในเมืองขายของไม่ได ้นกัเตน้อาราบิก นกัวิง มีปัญหาเรือง

ทีจอดรถไม่มี  คนมาออกกาํลงักายไม่สะดวก   สถานทีทางมหาวิทยาลยัราชภฎัราชนครินทร์ ช่วงเปิดเทอมก็ใช้

ไม่ได้  คงต้องดูอีกที เรืองพืนที การจัดงาน  ว่าจะใช้ทีไหน  อยากจะฝากไวใ้นการจดักิจกรรมหารายไดข้อง

หอการคา้แต่ละครัง อยากให้ เงินพิเศษกบัเจา้หน้าทีหอการคา้ ทงั  คนบา้ง ในแต่ละกิจกรรม เพราะเจา้หน้าทีทาํงาน

อยา่งเต็มที เหนือยมากทงั   คน    ไม่ว่าจะเรืองประสานงาน การแกไ้ขปัญหา และอุปสรรคต่างๆ การลงแรงทาํงานนอก

สถานที การขนโต๊ะ เกา้อี โพเดียม เพือใชใ้นงาน ใชร้ถส่วนตวัทงันัน ตงัแต่ดิฉันเป็นประธานจดังานหอการคา้แฟร์ครัง

แรก ไดข้ออนุมติัในทีประชุมแลว้ ว่าการจดังานแฟร์แต่ละครัง ดิฉันขอให้เจา้หน้าทีคนละ ,  บาททุกครัง  เพือเป็น

ขวญัและกาํลงัใจในการทาํงาน 

นายวฒันา  รัตนวงศ ์ (ประธาน) กล่าวว่า หอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา  มีเจา้หน้าที อยู่  คน พรชยั  กบันาํฝน   

คนนีทาํงานใหห้อการคา้มานานมากแลว้  ผลงานต่างๆ ทีหอการคา้ไดรั้บรางวลั หอการคา้ยอดเยียม เจา้หน้าที  คนนี ก็มี

ส่วนในการทาํเอกสาร ผลงานต่างๆ ในรอบปี ของหอการคา้ทีจะนําเสนอหอการคา้ไทย ตามมติทีให้มา ทุกปี ทีผ่านมา 

เวลามีกิจกรรมหารายได ้หรือตอ้งทาํงานนอกสถานที   คนนี ก็ทาํงานอย่างเต็มที จึงขออนุมติัในทีประชุมหอการคา้ ปี 

 ขอโบนสั ใหเ้จา้หนา้ที  คน คนละ  เดือน เพือเป็นขวญัและกาํลงัใจใหก้บัเจา้หนา้ที ในการทาํงานต่อไป 

 มตทิีประชุม รับทราบ 

 

วาระที    เรืองเพอืพจิารณา  

- การประชุมสัญจรคณะกรรมการบริหารหอการค้าจงัหวดัฉะเชิงเทรา  



นายชาลี  เจริญสุข (กรรมการกิตติมศกัดิ) กล่าวว่า อยากจะเสนอใหป้ระชุมสัญจรที โรงแรมซีวิว เกาะชา้ง 

ซึง 

เป็นน้องชาย คุณวฒันา  รัตนวงศ ์ประธานหอการคา้ฯ เนืองจากหอการคา้ไม่ไดไ้ปประชุมสัญจรนานแลว้ แลว้

คณะกรรมการบริหารหอการคา้ชุดใหม่ ยงัไม่เคยไดไ้ปสัญจร ขอมติทีประชุม ขอประชุมสัญจรเดือน สิงหาคม 

 

 มตทิีประชุม รับทราบ 
 

วาระท ี   เรืองข้อเสนอ ประเด็นปัญหาต่างๆ เข้าสู่ กรอ.จ.ฉช/หอการค้ากลุ่มเบญจบูรพาสุวรรณภูม ิ

 นายจอมพงษ ์ ชูทบัทิม (เลขาธิการ) กล่าวว่าหอการคา้กลุ่มเบญจบูรพาสุวรรณภูมิ แจง้มาว่า ห้างสรรพสินคา้ แม็ค

โคร จะไปเปิดทีประเทศกมัพชูา ทงัหมด  สาขา สาขาใหญ่อยู่ทีพนมเปญ ในห้างสรรพสินคา้ แม็คโคร  จะมีสินคา้ไทย 

 %   

 นายอาทร  ผดุงเจริญ (รองประธาน) กล่าวว่า ไดไ้ปศึกษาดูงานทีประเทศพม่า ผูป้ระกอบการทีไปมี ประเภท โรงสี

ขา้ว นาํหอม  เสือผา้บูติก  ดอกไมป้ระดิษฐ์  มีการทาํบนัทึกข้อตกลง เซ็น MOU ให้ความร่วมมือกนั  ในการทาํบนัทึก

ขอ้ตกลง ก็ทาํกนัอยู่ทุกปี  จะได้ผลไม่ได้ผล ต้องติดตามดูกนัต่อไป จงัหวดัพาไปทาํบันทึกข้อตกลง  แต่หน้าทีของ

ผูป้ระกอบการทีตอ้งประสานงาน กนัต่อไป  ประเทศพม่า ลกัษณะ ไวใ้จคนยาก ตอ้งมีความสนิทสนมกนัมากๆก่อน ถึงจะ

มีการนาํสินคา้ เขา้ไปจาํหน่าย หรือไปประกอบธุรกิจในประเทศพม่าได ้ ทีผ่านมาประมาณ -  ปี ตงัแต่เซ็น MOU ครัง

แรก  เพิงไดร่้วมทาํธุรกิจกนั ประเภท พนัธป์ลา อาหารสตัว ์เครืองจกัรกล เกษตร 

 นายชาลี  เจริญสุข  (กรรมการกิตติมศกัดิ)  กล่าวว่า ผมไดเ้สนอเรืองเขา้ กรอ.จงัหวดัฉะเชิงเทรา เรืองศาลเจา้ เซียว เอียบ 

เจ็ง บางหวัเลน ต.เสาชะโงก อ.บางคลา้ จ.ฉะเชิงเทรา    มีปัญหาเรืองนาํกลดัเซาะ จะมีเสาไฟฟ้าใหญ่  ๆกาํลงัจะลม้ลงแม่นาํบางปะกง 

นาํกลดัเซาะมาถึงโคลนเสาไฟฟ้าแลว้ถา้ลม้ลงไป อนัตรายมาก เพราะเป็นเสาไฟฟ้าแรงสูง หลายแสนโวด๊ ถา้ลมช่วงเรือผา่มน อาจ

เกิดโศกนาฏกรรมครังใหญ่ได ้เรืองนีเป็นเรืองเร่งด่วนทีตอ้งรีบแกไ้ข ตอ้งหางบประมาณมาปรับปรุงและซ่อมแซมก่อน เรืองนี มี

ส่วนทีเกียวขอ้งคือ อาํเภอ การไฟฟ้าฝ่ายผลิต และโยธาธิการและผงัเมืองรวม ไดแ้จง้หน่วยงานเหล่านีไปหมดแลว้  

 นายจิตรกร เผด็จศึก (รองประธาน) กล่าวว่า อยากเสนอเรืองพืนทีหน้าวดัหลวงพ่อโสธร หลงัค่ายศรีโสธร มีพืนที

ประมาณ  ไร่  พืนทีตรงนนั เป็นของธนารักษ ์เมือก่อนให ้กองพนัทหารช่างที  รักษาพระองคเ์ป็นผูดู้แล  แต่ตอนนี พืนทีตรง

นี มหาดไทยเป็นผูดู้แล เพราะฉะนันแลว้ อยากนาํเสนอให้มีการปรับภูมิทศัน์พืนทีตรงนี เพือไวใ้ชใ้นการจดังานต่าง  ๆของ

จงัหวดัฉะเชิงเทรา เป็นเรืองทีจงัหวดัฉะเชิงเทราสามารถทาํได ้เราตอ้งช่วยกนัผลกัดนัใหเ้กิดขึนใหไ้ด ้เป็นพืนทีมีทาํเลดีมาก อยู่

หนา้วดัหลวงพ่อโสธร เป็นแหล่งชุมชน  มีทีจอดรถ  จะไดท้าํ เป็นแหล่งรวมสินคา้ OTOP ของจงัหวดั ของดีเมืองแปดริว ผกั

ปลอดสารพิษ สินค้าเกษตร สินค้าชุมชน  และสามารถจัดงานต่างๆได้   และอีกพืนทีทีทางหอการค้า ดาํเนินการติดต่อ

ประสานงานกบัทาง กองพนัทหารช่างที  รักษาพระองคแ์ลว้  คือพืนทีตรงสนามยิงปืน ถนนสายศรีโสธรตดัใหม่ ทาง ช พนั  

อนุญาต ใหใ้ชไ้ด ้ใหเ้ขียนโครงการและขอบเขตการใชพื้นทีก่อน  และไปประสานงานกบัทางธนารักษ์  ว่าจะใชข้อบเขตพืน

ตรงไหนบา้ง   ทางผมไดไ้ปประสานงานกบัทางธนารักษ์  เรียบร้อยแลว้   พืนทีตรงนัน ก็ทาํเลดี เหมาะกบัการคา้ขาย ได ้ตอ้ง

ติดตามกนัอยา่งต่อเนือง ว่าผลออกมาจะเป็นอยา่งไร  



 มตทิีประชุม รับทราบ 
 

วาระที  6  เรืองระเบียงเศรษฐกจิพเิศษ ภาคตะวนัออก (EEC)  

 นายวฒันา รัตนวงศ ์(ประธาน)  กล่าวว่า เรืองระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ ภาคตะวนัออก (EEC)  จะมีงบประมาณ

ลงมามากมายในการลงทุนทงัในจงัหวดัฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง ตามแผนปฏิบติัการ EEC ไดแ้ก่  โครงการหลกัคือ .

ทางอากาศ สนามบินอู่ตะเภา .ทางราง รถไฟความเร็วสูง กทม.-พทัยา –ระยอง และรถไฟ รางคู่ ฉช.-คลองสิบเกา้-แก่งคอย  

.ทางเรือ ท่าเรือแหลมฉบงั ท่าเรือมาบตาพุด เขต  และท่าเรือพาณิชยส์ตัหีบ ท่าเรือแหลมฉบงั ระยะที  และท่าเรือมาบ

ตะพุดระยะที   .การลงทุนในอุตสาหกรรมรถยนตไ์ฟฟ้า .ทางถนนสายหลกั คือ กรุงเทพ –ชลบุรี-พทัยามาบตาพุด  

 ดร.บุญทอง  เตียรประเสริฐ  (ประธานกรรมการทีปรึกษา) กล่าวว่า อยากฝากเรือง EEC เป็นเรืองใหม่

สาํหรับเราทีตอ้งศึกษาหาความรู้ ใหเ้ขา้ใจความหมาย ว่า EEC คืออะไร บางคนยงัไม่เขา้ใจความหมายของ EEC ว่า

หมายถึงอะไร อยากเสนอใหห้อการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทราจดัอบรม สมัมนา เรือง EEC เชิญวิทยากรมาพดูคุย อธิบาย 

ใหป้ระชาชนฟัง ใหรู้้เรืองและเขา้ใจตรงกนัว่า EEC คืออะไร มีผลดีกบัชาวจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

 นายจอมพงษ ์ ชูทบัทิม (เลขาธิการ) กล่าวว่าจะ พรบ. EEC ทุกอยา่งจะครอบคลุมอยูใ่นนี ถา้อยากจะมีความ

ชดัเจนขึนเยอะ พรบ.จะประกอบไปดว้ย ผงัเมืองพิเศษดว้ย เขตเศรษฐกิจพิเศษ โดย  จงัหวดั ประกอบดว้ย จงัหวดั

ฉะเชิงเทรา จงัหวดัชลบุรี และจงัหวดัระยอง  อยูใ่น พรบ. EEC ทงัหมด 

 มตทิีประชุม รับทราบ 

 

 
 

วาระที    เรืองยุทธศาสตร์จงัหวดั/หอการค้าจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

 นายจอมพงษ ์ ชูทบัทิม (เลขาธิการ) กล่าวว่าเรืองผงัเมืองจงัหวดัฉะเชิงเทรามี อยู่  ชุด ผงัเมืองรวมจงัหวดั

ฉะเชิงเทรา และผงัเมืองรวมอาํเภอต่างๆ สามารถทีจะร้องเรียนได้  ประเภท ไดแ้ก่ บุคคลธรรมดา นิติบุคคล 

เทศบาลนนัๆ ประเด็นปัญหาทีร้อง ตอ้งมีเหตุผลเพียงพอ ว่าร้องเพราะอะไร เหตุผลอยา่งไร  ใหป้ระชาชนไปตรวจดู

ผงัเมืองรวมจังหวดัฉะเชิงเทราแผนผงั รายการประกอบ และขอ้กาํหนดการใช้ประโยชน์ทีดินของผงัเมืองรวม

จงัหวดัฉะเชิงเทรา พ.ศ.  เฉพาะแกไ้ขเพิมเติม ไดที้ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา ตังแต่วันจันทร์ที  มิถุนายน 

- ถึงวนัองัคารที  กรกฎาคม  ทงันี ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียในเขตผงัเมืองรวมจงัหวดัฉะเชิงเทรา มีสิทธิร้องขอ

แกไ้ขหรือเปลียนแปลง หรือยกเลิกขอ้กาํหนดเกียวกบัการใชป้ระโยชน์ทีดินของผงัเมืองรวม เฉพาะทีขอแกไ้ขเพิมเติมดงักล่าว 

ตามหลกัเกณฑ์และเงือนไข ในการเสนอคาํร้องแนบทา้ย ประกาศ โดยทาํคาํร้องขอเป็นหนังสือยืนไดที้ ศาลากลางจังหวดั

ฉะเชิงเทรา  

 นายประโยชน์  โสรัจจกิจ (รองประธาน) กล่าวว่า เรืองผงัเมือง น่าจะเป็นยุทธศาสตร์ของหอการคา้จงัหวดั

ฉะเชิงเทราดว้ย คณะกรรมการหอการคา้อาจจะยงัไม่มีความรู้ขอ้มูลเกียวกบั เรืองผงัเมืองอย่างทีแท้จริง  ผมไดรั้บ

มอบหมายจากท่านประธานหอการคา้ ให้ไปติดต่อประสานงานกบัทางโยธาธิการและผงัเมือง ให้มาให้ความรู้ให้กบั

คณะกรรมการหอการคา้ฟัง ในการประชุมนอกรอบ จะมีการนดัหมายกนัอีกครัง ผงัเมือง มี  แบบ  ผงัเมืองรวมจงัหวดั 



กบัผงัเมืองรวม เมืองฉะเชิงเทรา การปรับผงัเมืองรวมจงัหวดัฉะเชิงเทราเป็นการปรับเลก็ ระยะเวลาการประกาศภายใน 

 วนั ผงัเมืองรวมเมืองฉะเชิงเทรา  เป็นการปรับใหญ่ ภายใน  วนั   ผงันีเป็นการทาํงานตามแผนงานทีทางกรม

โยธาตอ้งทาํอยูแ่ลว้ ใหส้อดคลอ้งกบัสภาพ ความเป็นอยูปั่จจุปัน ส่วน ผงั EEC ก็จะมีอีกผงัหนึง เป็นผงัระดบัชาติ ถา้มี

การประกาศใช ้ในเรือง EEC นโยบายตรงนนั จะครอบคลุมทงัหมด ในการกาํหนดผงั EEC หอการคา้ตอ้งมีความพร้อม

และความเขา้ใจในทิศทาง ทีจะใหจ้งัหวดัฉะเชิงเทราไปทางไหน  

มตทิีประชุม รับทราบ 
 

วาระที    เรืองนําเสนอนักธุรกจิรุ่นใหม่ ( YEC)   

 นายสมชัญ ์ ยงศิริ (ประธานนกัธุรกิจรุ่นใหม่ ( YEC)   กล่าวว่า ช่วงนีกาํลงัหาสมาชิกนักธุรกิจรุ่นใหม่ ( YEC)  เพิม

อยู่ และแต่งตงัคณะกรรมการชุดใหม่ทีแทนชุดเดิมหมดวาระไป  กิจกรรมทีผ่านมา ก็ไดไ้ปร่วมกิจกรรมสานสัมพนัธ์นัก

ธุรกิจรุ่นใหม่ ( YEC) ร่วมกบัจงัหวดัอืนๆ ทีเวียนกนัเป็นเจา้ภาพ  เดือนมิถุนายนจัดที จงัหวดัจนัทบุรี เดือนกรกฎาคม ที

จงัหวดัสุโขทยั และเดือนสิงหาคม ทีจงัหวดัปราจีนบุรี กิจกรรมสานสัมพนัธ์ เพือให้สมาชิก นักธุรกิจรุ่นใหม่ ( YEC) แต่ละ

จงัหวดั ไดท้าํความรู้จกักนั สร้างความสมัพนัธที์ดีต่อกนั  และในเดือนสิงหาคม  นักธุรกิจรุ่นใหม่ ( YEC)  จงัหวดัฉะเชิงเทรา 

ร่วมกบักาชาดจงัหวดัฉะเชิงเทรา จดักิจกรรมรับบริจาคโลหิตตามนโยบายของหอการคา้ไทย วนัเวลาและสถนทีจะแจง้ให้ที

ประชุมทราบอีกครัง  

 มตทิีประชุม รับทราบ 
 

วาระที  9  เรืองอนืๆ   

นายวฒันา  รัตนวงศ ์(ประธาน) กล่าวว่า หอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา  กาํหนดจดักิจกรรมคอนเสิร์ตคลาย

เครียดเพือการกุศล ใน หัวขอ้ สร้างความฮา คืนความสุข สนุกไดกุ้ศล ศิลปินนักร้องเจา้ของฉายา สาวดอกหญ้า 

ราชินีลูกทุ่ง ต่าย อรทยั ปะทะ คณะดอกกระโดน ฟีเวอร์ ในวนัศุกร์ที  กรกฎาคม  ณ ห้องประชุมชัน  

อาคารราชนครินทร์ มหาวิทยาลยัราชภฎัราชนครินทร์ อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา ตอนนีมีพนักงานออกไปจาํหน่ายบตัร 

ตามบริษทั และหา้งร้านต่างๆ ขอใหช่้วยกนัสนบัสนุนกิจกรรมหอการคา้ดว้ย 

นายจอมพงษ ์ ชูทบัทิม (เลขาธิการ) กล่าวประชาสัมพนัธ์ พฒันาชุมชนจงัหวดัฉะเชิงเทราร่วมกบับริษทั 

ประชารัฐรักสามคัคี จาํกดั (วิสาหกิจเพือสงัคม)  ขอเชิญร่วมกิจกรรม “เทศกาลท่องเทียวชุมชนล่องเรือคายคั คลอง

สียดั และตลาด 100 ร้าน” เพือเป็นการประชาสัมพนัธ์การท่องเทียวชุมชนและเพิมช่องทางการตลาดแก่สินคา้ใน

ชุมชน ในวนัอาทิตยที์ 25 มิถุนายน 2560 เวลา 09.00 น. ณ บา้นทุ่งยายชี ตาํบลท่าตะเกียบ อาํเภอท่าตะเกียบ จงัหวดั

ฉะเชิงเทรา มีบตัรจาํหน่ายราคาท่านละ  บาท กรรมการท่านใดสนใจ ซือไดที้สํานักงานหอการคา้จังหวดั

ฉะเชิงเทรา 

นายจิตกร  เผด็จศึก (รองประธาน) กล่าวว่า บริษทั ประชารัฐรักสามคัคี จาํกดั (วิสาหกิจเพือสงัคม) พยายาม

ทาํกิจกรรมใดๆ ทีเป็นการส่งเสริม ชุมชน ให้ชุมชนมีรายได ้เรืองท่องเทียวชุมชนล่องเรือคายคั คลองสียดั และ



ตลาด 100 ร้านโดยการลงไปช่วยเรืองการประชาสัมพนัธ์ ให้เป็นสถานทีท่องเทียวอีกแห่งหนึงของ อาํเภอท่า

ตะเกียบ ต่อไปชาวบา้นจะไดมี้รายได ้และเรืองการท่องเทียวทางนาํ โดยการใชเ้จ็ตสกี วิงท่องเทียว ไปยงัสถานที

ต่างๆ ทีวางโปรแกรมไวใ้ห ้เพราะมีวดัอยูช่ายนาํ หลายวดั ทีจะเป็นสถานทีท่องเทียวได ้ ตอนนีก็กาํลงัดาํเนินการ

กนัอยู ่ จริงๆ แลว้จงัหวดัฉะเชิงเทรา ยงัมีสถานทีท่องเทียวอีกมากมายทีตอ้งช่วยกนัส่งเสริม และประชาสัมพนัธ ์

 มตทิีประชุม รับทราบ 

 

ปิดประชุม เวลา .  น. 

 

 

( นายจอมพงษ ์ ชูทบัทิม ) 

เลขาธิการหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา /ตรวจรายงานการประชุม 

 

นายพรชยั ธรรมจรูญ ผูจ้ดัการหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา / บนัทึกรายงานการประชุม 

นางนาํฝน ชะเอมทอง เจา้หนา้ทีหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา / พิมพร์ายงานการประชุม 
 


