
รายงานการประชุมคณะกรรมการหอการค้าจงัหวดัฉะเชิงเทรา  ครังที 8/2562 

วนัพฤหัสบดทีี  19  กันยายน 2562 

ณ ห้องประชุม สํานักงานหอการค้าจงัหวดัฉะเชิงเทรา ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ. ฉะเชิงเทรา   
 

ผู้เข้าประชุม   

 1.นายสมนึก ทกัษิณา        ประธานกิตติมศกัดิ 

 2.น.ส.กลัยพร วฒันจึงโรจน์ (แทน) นายอธิป วฒันจึงโรจน์   ทีปรึกษา 

 3.นายณรงคศ์กัดิ  แกว้เมืองเพชร       ทีปรึกษา 

 4.นายประโยชน์  โสรัจจกิจ       ประธาน 

 5.นายมนสั ตนังาม        รองประธาน 

 6.นายอาทร ผดุงเจริญ       รองประธาน 

 7.นายจิตรกร เผด็จศึก        รองประธาน 

8.นายจอมพงษ ์ ชูทบัทิม        รองประธาน 

9.นายพงษศ์กัดิ  เสริมศกัดิศศิธร       รองประธาน 

10.นางวรนิต กตญาณ        เลขาธิการ 

 11.นายเฉลิง   จูจาํรัส        กรรมการ 

 12.นางสาวสิริรักษ ์อติชาติธานินทร์      กรรมการ 

13.นายพงศธ์ร เผา่บรรจง       กรรมการ 

 14.นายวิชาญ   สจัจาพิทกัษก์ุล       กรรมการ 

 15.ร.ท.สมศกัดิ ยคุขะระ        กรรมการ 

 16.น.ส.อภินนัทภ์รณ์ ใตห้ลา้สถาพร      กรรมการ 

 17.นางสาวเพราพิลาส  พุทธา       ประธาน YEC 

 18.นางสาวธวิยา  สุดใจ        เลขาธิการ YEC 
 

ผู้เข้าร่วมประชุม 

 1.นายภูมิพฒัน์  ปรางทอง       สมาชิก 

 2.นางสาวปิยะวดีแกว้กาํเนิด       สมาชิก 

 3.นางกมลชนก วิษษัฐสิน       สมาชิก 
 

วาระที 1 เรืองแจ้งเพอืทราบ 

- กจิกรรมร่วมกบัหอการค้าอนืๆ 



21 กนัยายน 2562 หอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา ร่วมส่งหรีดเคารพศพคุณแม่วิจิตรพรศิรธรานนท์มารดาของ

ว่าที ร้อยเอกจิตร์ศิรธรานนทร์องประธานกรรมการหอการคา้ไทยณวดัมหาธาตุวรวิหารอ.เมือง จ.เพชรบุรี 

24 กนัยายน 2562  เวลา14.00 น. นายประโยชน์ โสรัจจกิจ ประธาน ร่วมให้สัมภาษณ์เชิงลึกโครงการศึกษา

แนวทางการพฒันาเมืองอจัฉริยะ Smart City กบับทบาทของกระทรวงมหาดไทย ณ สาํนักงานหอการคา้จงัหวดั

ฉะเชิงเทรา 

4 ตุลาคม 2562 เวลา 10.30 น. นายประโยชน์โสรัจจกิจประธานให้สัมภาษณ์เชิงลึกเพือเป็นข้อมูลวิจัย

โครงการศึกษาตลาดและความพร้อมของเขตพฒันาพิเศษภาคตะวนัออกเพือจดัตงัศนูยป์ระชุมนานาชาติ 

8 ตุลาคม 2562 เวลา14.00 -16.00 น. นายวฒันารัตนวงศอ์ดีตประธานร่วมประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์

กลุ่มพืชเศรษฐกิจหลกัครังที 2/ 2562ณ ห้องประชุม 3304อาคารบรรเจิดชลวิจารณ์สภาหอการคา้แห่งประเทศไทย

กรุงเทพมหานคร 

10 ตุลาคม 2562 เวลา 13.00 -17.00 น. นายประโยชน์โสรัจจกิจ ประธาน และคณะกรรมการหอการคา้ร่วม

พิธีเปิดและร่วมงานสัมมนาDepa Mini Transformation Voucher 2562  ณ  ห้องประชุมโรงแรมซันธาราเวล

เนสรีสอร์ทแอนดโ์ฮเทลอาํเภอเมืองจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

17-19 ตุลาคม 2562 นางสาวเพราพิลาส พุทธา ประธานผูป้ระกอบการรุ่นใหม่ YEC ร่วมโครงการอบรมดา้น

ภาวะผูน้าํและการบริหารองค์กร YEC President Thailangณ มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย (หอการคา้ฯสนับสนุน

ค่าลงทะเบียน 6,000 บาท) 
 

- กจิกรรมร่วมกบัภาครัฐ 

20 กนัยายน 2562 เวลา 8.00- 16.00 น. นายประโยชน์โสรัจจกิจ ประธาน ร่วมสัมมนาการขบัเคลือนการบูร

ณาการความร่วมมือภาครัฐและเอกชน  กรอ. เพือสร้างความเข็มแข็งทางเศรษฐกิจในส่วนภูมิภาคระดบันโยบายณ

โรงแรมมิราเคิลแกรนดค์อนเวนชนักรุงเทพมหานคร 

20 กนัยายน 2562 เวลา13.30 น. นายอาทรผดุงเจริญรองประธานร่วมแถลงข่าวโครงการชิมช็อปใชณ้ห้อง

ประชุมสุนทรพิพิธ ชนั 4  ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

23 กนัยายน 2560 เวลา 10.00 น.นายจิตรกร เผด็จศึก รองประธาน ร่วมประชุมคณะกรรมการอาํนวยการ

ขบัเคลือนงานนโยบายสาํคญัและการแกไ้ขปัญหาภาคเกษตรระดบัจงัหวดั ครังที 7 / 2562 ณ หอประชุมเฉลิมพระ

เกียรติ 80 พรรษา สาํนกังานเกษตรจงัหวดัฉะเชิงเทรา อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 



23 กนัยายน 2562 เวลา 9.00-16.00 น. นายจอมพงษชู์ทบัทิมรองประธานร่วมโครงการฝึกซอ้มแผนเฝ้าระวงั

ป้องกนัและควบคุมโรคอหิวาตแ์อฟริกาในสุกรจงัหวดัฉะเชิงเทรา (ในรูปแบบเฉพาะหนา้ที) ณหอ้งประชุมสาํนกังาน

เทศบาลต.เทพราชอ.บา้นโพธิจ.ฉะเชิงเทรา 

23 กนัยายน 2562  เวลา 13.00 น. นายจิตรกร เผด็จศึก รองประธาน ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการติดตาม

กาํกบัดูแลการบริหารจดัการขา้วระดบัจงัหวดั ครังที 3 / 2562  ณ ห้องประชุมสุนทรพิพิธ ชนั 2 ศาลากลางจงัหวดั

ฉะเชิงเทรา 

23 กนัยายนเวลา 15.00 น. นายพรชยั  ธรรมจรูญ ผูจ้ดัการ ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพฒันา

คุณภาพชีวิตคนพิการประจาํจงัหวดัฉะเชิงเทราครังที4  / 2562  ณ ห้องประชุมศูนยข์อ้มูลอาเซียนศาลากลางจงัหวดั

ฉะเชิงเทรา 

  24 กนัยายน 2562 เวลา 08.30 - 16.30 น.  นางวรนิตกตญาณ เลขาธิการ ร่วมโครงการพฒันา ต่อยอด ขยาย

ผล รูปแบบการพฒันาเศรษฐกิจฐานรากของกรมการพฒันาชุมชน กิจกรรมที 3 ประชุมเชิงปฏิบติัการสร้างเครือข่าย

อาหารปลอดภัยโดยกลไกประชารัฐ ต่อยอดการพฒันาชุมชนท่องเทียว OTOP นวตัวิถี ระดับ C ณ ห้องไพลิน 

โรงแรมแกรนดร์อยลัพลาซ่า อาํเภอเมือง จงัหวดัฉะเชิงเทรา  จดัโดยสาํนกังานพฒันาชุมชน 

 24 กนัยายน 2562 เวลา 13.30 น. นายประโยชน์ โสรัจจกิจ ประธาน ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริม

การจดัการศึกษา สาํหรับคนพิการจงัหวดัฉะเชิงเทรา ณ ห้องประชุมศูนยข์อ้มูลอาเซียน ชนั 1 ศาลากลางจงัหวดั

ฉะเชิงเทรา จดัโดยศนูยก์ารศึกษาพิเศษประจาํจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

  24 กนัยายน 2562 เวลา 13.30 น.  นางวรนิตกตญาณ เลขาธิการ ร่วมประชุมเพือกําหนดแนวทางและ

วางแผนดาํเนินการเพือขบัเคลือนโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ โครงการธารนาํใจทอ้งถินไทยเลียงอาหาร

กลางวนัแก่ผูต้อ้งขงั เฉลิมพระเกียรติ เนืองในโอกาสมหามงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษก ระดบัจงัหวดั ณ ห้องมรุ

พงศศิ์ริพฒัน์ ชนั 4 ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทราจดัโดย สาํนกังานส่งเสริมการปกครองทอ้งถินจงัหวดัฉะเชิงเทรา   

 25 กนัยายน 2562 เวลา 09.00 น. ณ  นายณรงค์ศกัดิ แกว้เมืองเพชร ทีปรึกษา ร่วมประชุมคณะทีปรึกษาผงั

เมืองรวมชุมชนบา้นโพธิและผงัเมืองรวมชุมชนบางนาํเปรียว จังหวดัฉะเชิงเทรา ครังที 1 / 2562 เพือพิจารณาให้

ความเห็นเกียวกบัขอบเขตพืนทีวางผงัเมืองรวม  หอ้งประชุมมรุพงศศิ์ริพฒัน์ ชนั 4  ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา จดั

โดยสาํนกังานโยธาธิการและผงัเมืองจงัหวดัฉะเชิงเทรา   

 26 กนัยายน 2562 เวลา 09.30 น. นางวรนิตกตญาณ เลขาธิการ ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการเดือน

กนัยายน 2562 ณ  หอ้งประชุมมรุพงษศิ์ริพฒัน์ ชนั 4  ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา 



 26 กนัยายน 2562  เวลา 13.30 น. นายพงษ์ศกัดิ เสริมศกัดิศธร รองประธาน ร่วมประชุมคณะกรรมการ

รักษาความมนัคงและความสงบเรียบร้อยจงัหวดัฉะเชิงเทรา ครังที 9/2562  ณ  หอ้งประชุมมรุพงษ์ศิริพฒัน์ ชนั 4  ศาลา

กลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

 26 กนัยายน 2562  เวลา 13.30 น. นายพงษศ์กัดิ เสริมศกัดิศธร รองประธาน ร่วมประชุมคณะกรรมการศนูย์

อาํนวยการป้องกนัและปราบปรามยาเสพติดจงัหวดัฉะเชิงเทรา ครังที 9/2562    ณ  ห้องประชุมมรุพงษ์ศิริพฒัน์ ชนั 4  

ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

26 กนัยายน 2562  เวลา 18.00 น. นายพงษ์ศกัดิ เสริมศกัดิศศิธร รองประธาน ร่วมงานเกษียณอายุราชการ

ของตาํรวจภูธรจงัหวดัฉะเชิงเทรา ประจาํปี 2562   ณโรงแรม ทีวินเทจ อาํเภอบางคา้ จงัหวดัฉะเชิงเทรา จัดโดย

ตาํรวจภูธรจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

27 กันยายน 2562  เวลา 09.30 น. นายจิตรกร เผด็จศึก นายจอมพงษ์ ชูทบัทิม รองประธาน ร่วมประชุม

คณะกรรมการประสานและขบัเคลือนนโยบายสานพลงัประชารัฐ ประจาํจงัหวดัฉะเชิงเทรา (คสป.) ครังที 5/2562 ณ 

หอ้งประชุมศนูยข์อ้มลูอาเซียน (ชนั1) ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

30 กันยายน 2562 เวลา 09.00 น.นายประโยชน์  โสรัจจกิจ ประธาน ร่วมประชุมชีแจงผ่านวิดีโอทศัน์

ทางไกล (VDO Conference) โครงการประกนัรายไดเ้กษตรผูป้ลกูขา้วและชาวสวนปาลม์นาํมนั ณ ห้องประชุมศูนย์

ขอ้มลูอาเซียน ชนั1 ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา จดัโดยพานิชยจ์งัหวดัฉะเชิงเทรา 

28 กนัยายน 2562 เวลา 12.30 - 16.30 น. นายประโยชน์ โสรัจจกิจ ประธาน และสมาชิกหอการคา้ร่วมงาน

สมัมนา ธุรกิจเกษตร ปรับตวัเขา้สู่บญัชีเดียวดีอย่างไร ณ ห้องธารทิพย ์โรงแรม Kantary304 จงัหวดัปราจีนบุรี  จดั

โดยธนาคารกรุงเทพ 

30 กันยายน 2562 นายประโยชน์ โสรัจจกิจ ประธาน  ร่วมประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือ

ผูป้ระสบภยัพิบัติจงัหวดัฉะเชิงเทรา ( ก.ช.ภ.ฉช.) ครังที 3 /2562  ณ ห้องประชุมสุนทรพิพิธ ศาลากลางจงัหวดั

ฉะเชิงเทรา 

2 ตุลาคม 2562 เวลา 13.00 น. นายประโยชน์ โสรัจจกิจ ประธาน นายจิตรกร เผด็จศึก นายอาทร ผดุงเจริญ 

รองประธาน นางวรนิตกตญาณ ร่วมประชุมการจัดงานนมสัการหลวงพ่อโสธร ประจาํปี2562ณบริเวณทีจดัพิธี

บวงสรวงงานหลวงพ่อโสธรวดัโสธรวรารามวรวิหาร  

3 ตุลาคม2562  นายณรงคศ์กัดิแกว้เมืองเพชรทีปรึกษาร่วมประชุมเพือชีแจงและพิจารณารูปแบบทางเลือก

ของโครงการ (กลุ่มยอ่ยครังที 1) โครงการสาํรวจและออกแบบโครงข่ายสนับสนุนระบบโลจิสติกส์ภาคตะวนัออก

สายทางเลียงเมืองฉะเชิงเทราดา้นใตส่้วนที1 ณหอ้งประชุมองค์การบริหารส่วนตาํบลเสม็ดใตอ้าํเภอบางคลา้จงัหวดั

ฉะเชิงเทรา 



7 ตุลาคม 2562 เวลา 9.00 น. นายอาทรผดุงเจริญรองประธานร่วมประชุมเพือจัดทาํแผนงานย่อยเชิง

ยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ดา้นสิงแวดลอ้มสาํหรับเขตพฒันาพิเศษภาคตะวนัออกระยะที 2 ณห้องประชุมศูนยข์อ้มูล

อาเซียนชนั 1 ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

9 ตุลาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายประโยชน์โสรัจจกิจ ประธาน และนายชยัรัตน์ โสธรนพบุตร นายอาทร 

ผดุงเจริญ รองประธาน นายณรงค์สักดิ แก้วเมืองเพชร ทีปรึกษา นางวรนิตกตญาณ เลขาธิการ ร่วมประชุมกรอ.

จงัหวดัฉะเชิงเทราครังที 2/ 2562ณ หอ้งประชุมมรุพงศศิ์ริพฒัน์ชนั 4 ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

9 ตุลาคม 2562 เวลา 13.30 น. นายประโยชน์โสรัจจกิจ ประธาน นายอาทรผดุงเจริญ รองประธาน ร่วม

ประชุมเตรียมการจดังานนมสัการหลวงพ่อโสธรและงานประจาํปีจงัหวดัฉะเชิงเทราพ.ศ. 2562 ณหอ้งประชุมมรุพงษ์

ศิรพฒัน์ชนั 4 ศาลากลางจงัหวดัเชิงเทรา 

11ตุลาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายจอมพงษ์ ชูทบัทิม รองประธาน ร่วมประชุมคณะพฒันาเทศบาลเมือง

ฉะเชิงเทราร่วมกบัประชาคมเมืองเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา ณ ห้องประชุมเทศบาลฯ ชนั 5 อาคารเฉลิมพรเกียรติฯ 

สาํนกังานฉะเชิงเทรา 

15 ตุลาคม 2562 เวลา 13.00 -16.00 น. นายณรงค์ศกัดิ แกว้เมืองเพชร ทีปรึกษา ร่วมประชุมเพือชีแจงและ

พฒันารูปแบบทางเลือกทางโครงการ (กลุ่มยอ่ยครังที1) โครงการสาํรวจและออกแบบโครงการสนับสนุนระบบโลจิ

สติกส์ภาคตะวนัออกสายเลียงเมืองฉะเชิงเทรา (ดา้นใต)้ ส่วนที1  ณห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาํบลวงั

ตะเคียนอาํเภอเมืองจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

16 ตุลาคม2562 เวลา 13.30 น. นายประโยชน์ โสรัจจกิจ ประธานร่วมประชุมคณะกรรมการ ขบัเคลือน

โครงการเพิมทกัษะดา้นอาชีพแก่นกัเรียนครอบครัวยากจนทีไม่ไดเ้รียนต่อหลงัจบการศึกษาภาคบงัคบัณห้องประชุม

ศนูยข์อ้มลูอาเซียนศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

16 ตุลาคม2562 เวลา 16.30 น. นายประโยชน์ โสรัจจกิจ ประธานและคณะกรรมการ ร่วม กิจกรรมOne day 

kick Off เพือรณรงคใ์นโครงการ Robinson Lingerie Sharigปีที 2 ณ โรบินสนัไลฟ์สไตล ์ฉะเชิงเทราอ.เมือง           จ.

ฉะเชิงเทรา 

16 ตุลาคม2562 เวลา 8.30-16.00 น. นางสาวอภินันท์พร ใตห้ลา้สถาพร นางสาวเกสรีสิมะรัตนมงคล 

กรรมการร่วมสมัมนาหลกัสูตรการพฒันาสินคา้ทางการเกษตรดว้ยนวตักรรมการแปรรูปสู่ไทยแลนด ์ Thailand4.0 

และเทคโนโลยสีกดันาํมนัสมุนไพรดว้ยชุดเครืองจกัรทีมีเทคโนโลยขีนัสูงณศนูยส่์งเสริมอุตสาหกรรมภาค 9 จงัหวดั

ชลบุรี 

17 ตุลาคม2562 เวลา 9.00 น. นายจิตรกร เผด็จศึก รองประธาน ร่วมงานวนัสถาปนาสํานักงานตาํรวจ

แห่งชาติประจาํปี 2562  ณหอ้งประชุมจินดาหลวงชนั 3  ตาํรวจภูธรจงัหวดัเชิงเทราต.บางแกว้ อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 



18 ตุลาคม 2562 เวลา 08.30 -16.00 น. นายจอมพงษ์ ชูทับทิม รองประธาน นายอาทรเสริมศกัดิศศิธร

กรรมการYEC ร่วมประชุมเชิงปฏิบติัการเพือรับฟังความคิดเห็นกบัผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียของการพฒันาศกัยภาพดา้น

ดิจิทลัของประชากรไทยให้พร้อมเขา้สู่ยุคเศรษฐกิจและสังคมณโรงแรมซนัธาราเวลเนสรีสอร์ทแอนโฮเทลอาํเภอ

เมืองจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

มตทิีประชุม รับทราบ 

 

วาระที 2 เรืองรับรองรายงานการประชุมฯ ครังที 7/2562 

มตทิีประชุม รับรอง  

 

วาระที 3 เรืองเพอืพจิารณา 

3.1 การจดัประเพณแีข่งเรือพาย ในงานนมสัการหลวงพ่อโสธร ประจาํปี 2562 

นายอาทร  ผดุงเจริญ (รองประธาน)กล่าวว่า นาํเสนอในทีประชุมใหห้อการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา เป็นเจา้ภาพ 

ในการจดัประเพณีแข่งเรือพาย (งานนมสัการหลวงพ่อโสธร ประจาํปี 2562)ระหว่างวนัที 8-17 พฤศจิกายน 2562 (10 

วนั)  การจดัแข่งขนัเรือพาย จะจดัขึนระหว่างวนัที 11 พฤศจิกายน 2562 ตอนนีเรืองงบประมาณการจดั ทางกองทุน

พฒันาโรงไฟฟ้าบางปะกงไดส้นับสนุนมาแลว้ 580,000 บาท เงินอยู่วฒันธรรมจังหวดัฉะเชิงเทรา ถา้ไม่พอทาง

หอการค้าต้องหาผูส้นับสนุนเพิม แต่คงไม่ได้รบกวนกรรมการหอการค้า จะขอสนับสนุนจากบริษัทใหญ่ทีมี

งบประมาณเรืองพวกนี ทีประมาณการค่าใช้จ่ายในการจัดการสนามทังทางบกและทางนําและค่าใช้จ่ายอืน

โดยประมาณ  600,000 กว่าบาท  

นายจิตรกร เผด็จศึก (รองประธาน) กล่าวว่า การจัดประเพณีแข่งเรือพาย ถือเป็นกิจกรรมทีอนุรักษณ์ 

ประเพณีและวฒันาธรรมของไทย และส่งเสริมการท่องเทียวของจงัหวดั ทีผา่นมามีการจดัประเพณีแข่งเรือพายทุกปี 

ไดง้บจากองค์การบริหารส่วนจงัหวดัฉะเชิงเทรา แต่ 2-3 ปีทีผ่านมา ไม่ไดง้บประมาณในการจัดงาน แต่ปีนีทาง

กองทุนโรงไฟฟ้าบางปะกง ให้งบประมาณมา ถือว่าเป็นกิจกรรมทีดี หอการคา้ก็ควรรับไวเ้ป็นเจ้าภาพในการจัด

ประเพณีแข่งเรือพาย (ในงานนมสัการหลวงพ่อโสธร ประจาํปี 2562) 

มตทิีประชุม รับหลกัการ 

 

3.2 การร่วมออกบูธในงานนมสัการหลวงพ่อโสธร ประจาํปี 2562 

นายพรชยั ธรรมจรูญ (ผูจ้ดัการ) กล่าวว่าการร่วมออกบูธในงานนมสัการหลวงพ่อโสธร ประจาํปี 2562 ที

ผา่นมา หอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทราไดรั้บพืนทีมาจากจงัหวดัฉะเชิงเทราส่วนหนึง โดยหอการคา้ฯ เป็นผูด้าํเนินการ



บริหารจดัการเรืองพืนทีให้ กบัสมาชิกหอการคา้ มาร่วมออกบูธ สินคา้ราคาประหยดั และมีโปรโมชนัพิเศษให้กบั

ชาวจงัหวดัฉะเชิงเทรา  

มตทิีประชุม เห็นชอบร่วมออกร้านในงานนมัสการหลวงพ่อโสธรปี 2562 ระหว่างว ันที  8-11 

พฤศจิกายน 2562 โดยขอใหที้ประชุมหอการคา้ฯ พิจารณาร่วมออกร้านในงานเหมือนเช่นทุกปีเพือจะไดด้าํเนินการ

แจง้ความจาํนงคไ์ปยงัจงัหวดัฉะเชิงเทราต่อไป 
 

3.3 เรืองสวสัดิการกรรมการและสมาชิกหอการค้าจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

นายประโยชน์ โสรัจจกิจ (ประธาน) กล่าวว่า เรืองสวสัดิการกรรมการและสมาชิกหอการค้าจังหวัด

ฉะเชิงเทรา จะส่งพวงหรีดและเป็นเจา้ภาพใหต้วักรรมการและสมาชิกหอการคา้ ในส่วนของ บิดา มารดา สามี ภรรยา 

และบุตร สมาชิกหอหารคา้ฯ หอการคา้จดัส่งพวงหรีดไปร่วมงาน 1 พวง และนดัสมาชิกไปร่วมงานสวดอภิธรรมศพ

และฌาปณกิจศพ 

มตทิีประชุม รับหลกัการ   

 

3.4 การจดักจิกรรมเดิน-วงิ มนิิมาราธอน เพอืการกุศลหอการค้าจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

นายจิตรกร เผด็จศึก (รองประธาน) กล่าวว่า การจดักิจกรรมเดิน-วิง มินิมาราธอน เพือการกุศลหอการคา้

จงัหวดัฉะเชิงเทราซึงในเบืองตน้ขอนาํเสนอเป็นหลกัการในการดาํเนินการจดักิจกรรมเพือเป็นกิจกรรมหารายไดเ้ขา้

หอการคา้และเป็นกิจกรรมเพือสร้างความสัมพนัธ์และส่งเสริมการออกกาํลงักายส่วนรายละเอียดหากทีประชุมรับ

หลกัการจะ หารือเรืองรายละเอียดการจดักิจกรรมเดิน-วิง มินิมาราธอน เพือการกุศลต่อไป 

นายประโยชน์โสรัจจกิจ ประธาน กล่าวว่า ขอใหที้ประชุมพิจารณาเพือเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบในหลกัการ

จดักิจกรรมเดิน-วิง มินิมาราธอน เพือการกุศลหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา 

มตทิีประชุม รับหลกัการ 
 

3.5 การจดัตงัร้านจาํหน่ายสินค้า ในอาคารหอการค้าจงัหวดัฉะเชิงเทรา  

นายอาทร ผดุงเจริญ (รองประธาน) กล่าวว่า อยากเสนอให้ทางหอการคา้ฯ การจดัตงัร้านจาํหน่ายสินคา้ ใน

อาคารหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา โดยการนาํสินคา้สมาชิกหอการคา้  สินคา้ของดีของฝาก OTOP สินคา้ชุมชม ผกั

ผลไม ้ ต่างๆ มาจาํหน่ายทีหอการคา้ เพือหอการคา้จะไดมี้รายไดป้ระจาํ และเพือช่วยเหลือเกษตรกรในการมีพืนการ

จาํหน่ายสินคา้เกษตรปลอดภยั เราจะจา้งพนักงานมาทาํเรืองนีโดยเฉพาะ ทาํรูปแบบร้าน คัดสรรสินค้า วางแผน

การตลาด และจะมีการจาํหน่ายสินคา้ทางเพจทีสร้างขึน เพือเป็นการประชาสัมพนัธ์การขาย ต้องมีการปรับปรุง

อาคารหอการคา้ใหเ้ป็นเหมือนมินิมาร์ท ใชพื้นที 2 หอ้ง ดา้นหนา้ ถา้ทีประชุมเห็นดว้ยก็จะไดด้าํเนินการต่อไป 



นายประโยชน์ โสรัจจกิจ (ประธาน) กล่าวว่า เรืองนีอยากให้ศึกษารายละเอียดให้ดีก่อน ถึงจุดขาย ถึง

จุดคุม้ทุน เพราะทุกอยา่งตอ้งมีการลงทุน ตอ้งใชเ้งินในการก่อสร้างปรับปรุงอาคาร ในการจดัจา้งพนักงาน ค่าใชจ่้าย

ทีจะเพิมขึน เช่นค่านาํค่าไฟ และมาคาํนวณ ถึงรายไดแ้ละค่าใชจ่้ายใชไ้ดรั้บในแต่ละเดือน ขอแต่งตงัคณะทาํงาน 5 

ท่าน 1.นายอาทร ผดุงเจริญ 2.นายมนสั ตนังาม 3.นายจิตรกร เผด็จศึก 4.นายจอมพงษ์ ชูทบัทิม 5.นางวรนิตกตญาณ 

และเรียกประชุมกลุ่มยอ่ย เพือปรึกษาหารือกนัในเรืองนีก่อนแลว้ค่อยมานาํเสนอในทีประชุมครังต่อไป 

มตทิีประชุม รับทราบ 

 

3.6 พจิารณาแก้ไขข้อบังคบัหอการค้าหอการค้าจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

นายประโยชน์ โสรัจจกิจ (ประธาน) กล่าวว่าศึกษาขอ้บงัคบัหอการคา้หอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา มีหลาย 

ขอ้ทีควรจะแก้ไขเพือให้เหมาะสมกับสถานการณ์และเสนอทางการปฏิบติัให้สอดคลอ้งกบัการปฏิบัติงานอย่าง

ถูกต้องโดยจะตอ้งแก้ไขในการประชุมใหญ่สามญัสมาชิก ปี 2563  อยากจะเสนอให้ทางนายมนัส ตั นงาม รอง

ประธาน แต่งตงัคณะทาํงาน เพือไปศึกษาขอ้บงัคบัหอการคา้ฯ ว่าจะแกไ้ขอะไรไดบ้า้ง ให้เหมาะสมกบัปัจจุบนั และ

จาํนวนสมาชิกหอการคา้ทีเพิมขึน 

มตทิีประชุม รับหลกัการและมอบหมายให ้นายมนสัตนังามรองประธานหอการคา้ฯ แต่งตงัคณะทาํงาน

เพือแกไ้ขขอ้บงัคบัหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา 
 

 

วาระที 4 เรืองสืบเนือง 

4.1 แนวทางการเพมิสมาชิกและสิทธิประโยชน์ การเป็นสมาชิกหอการค้าจงัหวดัฉะเชิงเทรา  

นายจอมพงษ ์ชูทบัทิม (รองประธาน) กล่าวว่าแนวทางการเพิมสมาชิกและสิทธิประโยชน์ การเป็นสมาชิก

หอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา ในทีประชุมเดือนกนัยายนทีผา่นมา ไดมี้การแต่งตงัคณะทาํงาน 1.นายจอมพงษ ์ชูทบัทิม 

2.นางสาวอภินนัทภรณ์ ใตห้ลา้สถาพร 3.นางสาวธวิยา สุดใจ ไดมี้การปรึกษากนัเรืองวิธีการเพิมสมาชิก แต่อยา่งหนึง

ทีทุกคนถามเหมือนกนัคือการมาเป็นสมาชิกหอการคา้แลว้ไดอ้ะไร เสียอะไรบา้ง  หอการคา้ตอ้งมาทาํเรืองการมาเป็น

สมาชิกหอการคา้แลว้ไดสิ้ทธิประโยชน์อะไรบา้ง ขอปรึกษากนัในคณะทาํงานก่อนเรืองสิทธิประโยชน์สมาชิก แลว้

จะมาชีแจงในทีประชุมครังต่อไป 

นายประโยชน์ โสรัจจกิจ (ประธาน) กล่าวว่าการทีหอการคา้รณรงค์เรืองการหาสมาชิกเพิม คือเราอยากได้

คนรุ่นใหม่ๆ ทีมีศกัยภาพ  พร้อมทีจะทาํงานเพือส่วนร่วม เพือพฒันาจงัหวดัฉะเชิงเทราของเรา ในอนาคตขา้งหนา้เรา

อยากเห็นหอการคา้เติบโตขึน มีความเขม้แข็งขึน เราตอ้งเปิดกวา้ง เพราะคนรุ่นใหม่ๆ จะมีแนวความคิดทีแตกต่าง

จากเรา อยากจะให้มาเติมเต็มในสิงทีเราขาด มาช่วยกันคิด ช่วยกนัพฒันาองค์กรหอการค้า ให้เจริญเติบโตและ



เขม้แข็งขึน ไปเรือยๆ หอการคา้เปรียบเสมือนตวัแทนภาคเอกชนของจงัหวดัฉะเชิงเทรา ทีมีส่วนตอ้งช่วยกนัพฒันา

จงัหวดัฉะเชิงเทรา จึงอยากขอความร่วมมือจากกรรมการและสมาชิกหอการคา้ใหช่้วยกนัหาสมาชิกเพิมขึน 

นายภูมิพฒัน์  ปรางทอง(สมาชิก) กล่าวว่า อยากแนะนําให้ไปหาสมาชิกหอการค้าบริษทั ต่างๆ ในนิคม

อุตสาหกรรมเวลโก เพราะบริษทัในเวลโก ส่วนใหญ่เป็นบริษทัญีปุ่น พวกเคา้มีปัญหาต่างๆมากมาย ทีมาเปิดบริษทั

ในประเทศไทย  เรือง กฎหมาย การเงิน ภาษี ถา้เราไปนาํเสนอพวกเคา้ ว่าเราจะช่วยแนะนาํหน่วยงานทีเกียวขอ้ง เพือ

แกไ้ขปัญหาต่างๆทีเคา้ประสบอยู ่ เวลาทีหอการคา้จดังานแสดงสินคา้ เราก็เชิญชวนเคา้มาร่วมออกบูธร่วมกบัเรา เพือ

เป็นการประชาสมัพนัธสิ์นคา้ของบริษทัเคา้ ถือว่าไดผ้ลประโยชน์ทงั 2 ฝ่าย ในอนาคตถา้จงัหวดัฉะเชิงเทราเป็น EEC 

ปลอดภาษี จะมีนกัลงทุนชาวญีปุ่นมาลงทุนในประเทศไทยอีกเป็นจาํนวนมาก 

นายณรงค์ศกัดิ แก้เมืองเพชร (ทีปรึกษา) กล่าวว่า องค์กรภาคเอกชนในจังหวดัฉะเชิงเทรา มี 2 องค์กร 

หอการคา้และสภาอุตสาหกรรม ทีทราบมาสมาชิกสภาอุตสาหกรรมจะเป็นพวกบริษทัต่างๆ ในจงัหวดัฉะเชิงเทรา  

ส่วนสมาชิกของหอการคา้จะเป็นพวกผูป้ระกอบการ SMEหา้งหุน้ส่วนจาํกดัร้านคา้ ร้านอาหาร โรงแรม  โรงสี ฟาร์ม  

บางทีกิจการเดียวอยู ่2 องคก์รก็มี เป็นสมาชิกทงัหอการคา้และสภาอุตสาหกรรม ขึนอยูก่บัมุมมองของแต่ละคน และ

คนทีไปเชิญชวน ก็ตอ้งชีแจงอธิบายถึงบทบาททีชดัเจนของหอการคา้ เขา้มาแลว้ไดอ้ะไร  

นายอาทร ผดุงเจริญ (รองประธาน) กล่าวว่า อยากแนะนาํ ใหค้ณะทาํงาน ไปจาํแนก สมาชิกทงั 300 กว่าคน 

ทีมีอยู ่ว่าสมาชิกทงัหมดอยูใ่นหมวดหมู่อะไรบา้ง แยกออกใหช้ดัเจน แลว้ค่อยมาตงัเป้าหมาย เรืองการหาสมาชิก 

มตทิีประชุม รับทราบ 

4.2 สรุปการจดังานเลยีงขอบคุณ คุณวฒันา รัตนวงศ์ อดีตประธานหอการค้าฯ 

นายประโยชน์ โสรัจจกิจ (ประธาน) กล่าวว่าการจดังานเลียงขอบคุณ คุณวฒันา รัตนวงศ ์อดีตประธาน

หอการคา้ฯจดัขึนเมือวนัที 21 สิงหาคม 2562  ณ มหาวิทยาลยัราชภฎัราชนครินทร์ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยดี 

ค่าใชจ่้ายในการจดังานดูตามเอกสารแนบ 

มตทิีประชุม รับทราบ 

4.3 สรุปการจดักจิกรรมกอล์ฟการกุศล ครังที 3 

นายอาทร ผดุงเจริญ (รองประธาน) กล่าวว่าการจดัการแข่งขนักอลฟ์การกุศล จดัขึนเมือวนัศุกร์ที 6 กนัยายน 

2562 ณสนามรอยลัเลคไซด ์กอลฟ์คลบั ตาํบลท่าขา้ม อาํเภอบางปะกงจงัหวดัฉะเชิงเทราเป็นไปดว้ยความเรียบร้อยดี 

รายรับรายจ่ายของการจดักิจกรรมกอลฟ์ดูตามเอกสารแนบ ขอขอบคุณคณะกรรมการและสมาชิหอการคา้ทีช่วยกนั

หาทีม และช่วยกนัสนบัสนุนการจดังาน อยากจะปรึกษาในทีประชุม วตัถุประสงค์การจดักอลฟ์เพือการกุศล รายได้

หลงัหกัค่าใชจ่้ายแลว้ ส่วนหนึงเราจะนาํไปทาํการกุศล เราจะไปทาํการกุศลเรืองอะไร 



นายประโยชน์ โสรัจจกิจ (ประธาน) กล่าวว่า ขอขอบคุณ นายอาทร ผดุงเจริญ ประธานจดักิจกรรมกอลฟ์การ

กุศล ครังที 3และคณะกรรมการสมาชิหอการคา้ทุกท่านทีให้การสนับสนุนกิจกรรม  ถือว่าจดักิจกรรมไดป้ระสบ

ความสาํเร็จ เป็นอย่างมาก ช่วงเศรษฐกิจแบบนี รายไดห้ลงัหักค่าใชจ่้าย เหลือมากพอสมควรทีจะไวใ้ชจ่้ายในการ

บริหารงานของหอการคา้ต่อไป ส่วนเรืองเงินทีจะไปทาํการกุศล ขอเสนอในทีประชุมว่า ช่วงนีเกิดอุทกภยันาํท่วม

จงัหวดัอุบลราชธานี หอการคา้จงัหวดัอุบลราชธานี ไดเ้ปิดศนูยช่์วยเหลือผูป้ระสบอุทกภยั เราน่าจะบริจาคเงินส่วนนี 

จาํนวน 10,000 บาท ใหก้บัหอการคา้จงัหวดัอุบลราชธานี เพือไปดาํเนินการช่วยเหลือผูป้ระสบอุทกภยันาํท่วมต่อไป 

และผมจะสนบัสนุนเพิมอีกจาํนวน 10,000 บาท รวมเป็น 20,000 บาท ขออนุมติัในทีประชุม ว่าเห็นดว้ยหรือเปล่า  

มตทิีประชุม เห็นด้วย หอการค้าบริจาคเงิน 10,000 บาท 

4.4 การจดักจิกรรมหอการค้าแฟร์ ครังที 11 

นายประโยชน์ โสรัจจกิจ (ประธาน) กล่าวว่าวนันีประธานจดักิจกรรมหอการคา้แฟร์ ครังที 11 

ติดภารกิจ ขอขา้มวาระนีไปก่อน 

มตทิีประชุม รับทราบ 

 

วาระที  5 เรืองข้อเสนอ เรืองเข้าสู่ กรอ.จ.ฉช/หอการค้าภาคตะวนัออก/กลุ่มเบญจบูรพาสุวรรณภูม ิ

นายประโยชน์ โสรัจจกิจ (ประธาน) กล่าวว่า การประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและภาคเอกชน 

(กรอ.จ.ฉช) จะมีการการเปลียนแปลงใหม่ โดยประกอบไปดว้ยหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทราสภาอุตสาหกรรมจงัหวดั

ฉะเชิงเทราและสมาคมธนาคารไทย  3 องคก์รนีจะเป็นภาคเอกชน ทีขบัเคลือนร่วมกบัจงัหวดัฉะเชิงเทรา เพราะชมรม

ธนาคารจงัหวดัไดย้บุไปแลว้ตาํแหน่งของประธานในการประชุม กรอ.จงัหวดั จะผลดักนัเป็นคนละ4 เดือนจะเริมตน้

เดือนตุลาคม 2562 โดยหอการคา้เป็นประธานในการประชุม 4 เดือนต่อไปจะเป็นสภาอุตสาหกรรมและชมสมาคม

ธนาคารไทยต่อไปทุกเรืองจะนาํเสนอเขา้สู่ภาครัฐตอ้งผ่านการประชุมกรอ.จงัหวดั ทงัหมดถา้ไม่ผ่านการเสนอเขา้

ประชุมกรอ. จะไม่ใหค้วามสาํคญัและจะไม่พิจารณาเพราะฉะนันถา้เราจะทาํงานทาํโครงการต่างๆเขา้สู่ภาครัฐตอ้ง

นาํเสนอเขา้สู่การประชุม กรอ.จงัหวดั ทุกครัง 

นายณรงคศ์กัดิแกว้เมืองเพชร (ทีปรึกษา) กล่าวว่าอยากจะเสนอเรืองเขา้สู่ กรอ.จงัหวดัเพิมเติม เรืองถนนสาย

หนามแดงประเวศบุรีรมยถ์นนฉะเชิงเทรา 3014 มีถนนเสียหายหลายช่วงมีการชาํรุดเสียหายเป็นบางช่วงตอนนีกาํลงั

ก่อสร้างและซ่อมแซมถนนอยูก่ารซ่อมแซมถนนอยูใ่นความรับผดิชอบขององค์การบริหารส่วนจงัหวดัอยากฝากให้

คณะทาํงานของหอการคา้ชุดเดิมทีช่วยดูแลและ ผลกัดนัการดาํเนินการต่อดว้ยเรืองการจดัระเบียบพืนทีหน้าวดัโสธร

ผา่นมาระยะหนึงก็เขา้สู่รูปแบบเดิมการบุกรุกพืนทีทางเทา้ทุกวนันีบุกรุกมากกว่าเดิมการคา้ขายบนถนนเขตทางหลวง

บนฟุตบาทเป็นความรับผิดชอบของเทศบาลบนถนนเป็นความรับผิดชอบของเจา้หน้าทีตาํรวจทุกวนันีปล่อยประ



ละเลยไม่ใส่ใจหน้าทีมาดูแลอยากฝากถึงหน่วยงานทีเกียวข้องด้วยเพราะเรืองนีจะเชือมโยงเกียวข้องกับความ

ปลอดภัยบนท้องถนนเพราะปัจจุบันของคนเดินเท้าไม่ได้ต้องมาเดินบนถนน ทราบว่าทางสํานักงานป้องกัน

สาธารณะภยั ไดก้ลอ้งตรวจจบัความเร็วมา 8 ตวัติดตงัในจงัหวดัฉะเชิงเทราคงกระจายไปทวัตามอาํเภอต่างๆน่าจะมี

การจบัเรืองความเร็วเพิมขึน เพือเป็นการแกไ้ขปัญหาเรืองอุบติัเหตุไดปั้ญหาถนนสุวินทวงศเ์รืองการก่อสร้างและ

ซ่อมแซมถนน  และเรืองจุดตดัและจุดกลบัรถใตส้ะพานทางบางไผ่อยากจะฝากไวใ้ห้หน่วยงานทีเกียวขอ้งช่วยกนั

แกปั้ญหาดว้ย 

นายประโยชน์โสรัจจกิจ (ประธาน) กล่าวว่าเรืองทีจะนาํเสนอเขา้สู่ กรอ.จงัหวดั น่าจะเป็นเรืองการซ่อมแซม

ถนน3014 ส่วนเรืองการจดัระเบียบบนทอ้งถนนการจดัระเบียบพืนทีหนา้วดัโสธรและเรืองอืนๆทีเสนอมาน่าจะไป

เสนอในทีประชุมคณะกรรมการความมนัคงของจงัหวดัมากกว่าจะไดไ้ปถกูทาง หน่วยงานทีเกียวขอ้งจะไดรั้บรู้ถึง

การแกปั้ญหาต่อไป 

มตทิีประชุม รับทราบ  

โดยสรุปเรืองเสนอ เข้าสู่ กรอ.จงัหวดัฉะเชิงเทรา  

 1.ปัญหาแรงงานต่างดา้ว 

2.การจดัตงัศนูย ์EEC จงัหวดัฉะเชิงเทรา  

3.การทาํบตัรสมาร์ทการ์ดใหก้บัริษทั เพือใชแ้สดงตวัตนของบริษทัแทนการใชเ้อกสาร 

ในการดาํเนินธุรกรรมต่างๆ 

4.โครงการสูบนาํคืนถินเพือความมนัคงต่อการพฒันา 

5.โครงการแหล่งผลิตอาหารปลอดภยัจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

6.โครงการผลิตนาํประปาใหมี้คุณภาพดืมไดจ้ากก๊อก 

 7.พิจารณาการยกเลิกค่าประกนัการใชไ้ฟฟ้า                                          

8.การผลกัดนัติดตามโครงการสาํรวจและออกแบบโครงข่ายสนบัสนุนระบบโลจิสติกส์ภาคตะวนัออก  

สายเลียงเมืองฉะเชิงเทรา 
 

วาระที  6 เรืองนําเสนอของผู้ประกอบการรุ่นใหม่ YEC หอการค้าจงัหวดัฉะเชิงเทรา  

นางสาวเพราพิลาส พุทธา (ประธาน YEC ) กล่าวว่าเรืองการทาํงานของผูป้ระกอบการรุ่นใหม่YECเดือน

กนัยายน–พฤศจิกายน 2562 มีแผนการทาํงาน 2 เดือน ทีส่งใหดู้ใน LINE คณะกรรมการหอการคา้แลว้ว่าวายอีซีทาํ

อะไรบา้งสามารถดูไดจ้ากลิงคที์ส่งใน LINE ค่ะ 

นายประโยชน์โสรัจจกิจ (ประธาน) กล่าวว่าไปประชุมคณะผูบ้ริหารร่วมกบัหอการคา้ไทยประธานและเลขา

หอการคา้จงัหวดัต่างๆเริมมีคนรุ่นใหม่อายุไม่ถึง 40 หรือ 40 ตน้ๆ มาเป็นประธานและเลขาหอการคา้หลายจงัหวดั

แลว้หอการคา้ไทยให้ความสาํคญักับผูป้ระกอบการรุ่นใหม่ YEC เป็นอย่างมากเพราะถือว่าเป็นเป็นรากฐานเป็น



ตวัแทนของรุ่นเราต่อไป เพราะคนรุ่นใหม่มีศกัยภาพสูงสามารถขบัเคลือนและพฒันาจงัหวดัและประเทศไปไดอ้ย่าง

แน่นอนYECหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทราก็มีศกัยภาพสูง มีความคิดแปลกใหม่ มีการมุ่งมนัพฒันา ถา้มีกิจกรรมอะไร 

ทีจะเสนอหรือ จะช่วยคิดช่วยทาํร่วมกบัหอการคา้ก็สามารถเสนอมาไดเ้ราเปิดกวา้งและรับฟังความคิดเห็นของ YEC 

หอการคา้ฯ พร้อมทีจะสนบัสนุนและเปิดโอกาสใหค้นรุ่นใหม่เขา้มาทาํงาน เพราะเชือมนัว่าYEC ทาํได ้

มตทิีประชุม รับทราบ 
 

วาระที  7 รายงานสถานะทางการเงินประจาํเดือนสิงหาคม 2562 

มตทิีประชุม รับรอง 
 

วาระที  8  เรืองอนืๆ   

นายณรงคศ์กัดิแกว้เมืองเพชร (ทีปรึกษา) กล่าวว่าขอเรียนเชิญผูมี้จิตศรัทธาร่วมเป็นเจา้ภาพทอดกฐินสามคัคี

ทอดถวายในวนัเสาร์ที 26 ตุลาคม 2562 ณ วดัชยัพฤกษว์นารามตาํบลเขาแกว้อาํเภอท่าใหม่จงัหวดัจนัทบุรีและเรียน

ใหที้ประชุมทราบว่าตนไดรั้บการแต่งตงัเป็นทีปรึกษาพดูตรวจราชการสงักดัจากสาํนกังานนายกรัฐมนตรีเมือวนัที 14 

กนัยายน 2562 ทีผ่านมามีการเขา้พบท่านผูว้่าราชการจงัหวดัและรองผูว้่าราชการจงัหวดัเพือแนะนาํตวัของคณะที

ปรึกษาฯ จาํนวน  7 ท่านเป็นภาคเศรษฐกิจ  3 ท่านภาคสังคมภาคสิงแวดลอ้มและภาควิชาการโดยได้พูดคุยกับ

ท่านผูว้่าราชการจงัหวดั ถึงเรืองต่างๆ ในจงัหวดัฉะเชิงเทรา สกัคืนพืนที EECเรืองการปรับปรุงภูมิทศัน์หน้าวดัหลวง

พ่อโสธรเรืองการสร้างอนุสาวรียรั์ชกาลที 9 เรืองการปรับภูมิทศัน์ถนนหน้าตลาดทรัพยสิ์นพระมหากษตัริยถึ์งหน้า

วดัโสธรเป็นถนนเฉลิมพระเกียรติรองประสงค์ เคารพธรรม ฝากเรืองกาํนันผูใ้หญ่บา้นอยากให้กาํนันผูใ้หญ่บา้นมี

หนา้ทีประสานงานภาคประชาชนกบัภาครัฐทาํงานร่วมกนัให้กาํนันผูใ้หญ่บา้นเป็นผูแ้ทนของประชาชนจริงๆ ทีมี

สิทธิออกสิทธิออกเสียงแทนประชาชน และ เรืองชา้งป่าทีบุกรุกพืนทีชาวบา้นวิธีการแกไ้ขปัญหาตอ้งหาแหล่งอาหาร

พืนทีในป่าให้เพียงพอต่อช้างทีมีอยู่เรืองขุดลอกคูคลองช่วงปากแม่นําเรืองผลกระทบรถไฟรางคู่ เรืองการขัด

ผลประโยชน์นาํจืดนาํเค็มระหว่างพืนทีเกษตรและพืนทีอุตสาหกรรมเรืองต่างๆ  ทีกล่าวไว ้ตอ้งมาร่วมกนัแกไ้ข

ปัญหา ระหว่างหน่วยงานทีเกียวขอ้ง 

นายมานสัตนังาม (รองประธาน) กล่าวว่า เรียนให้ทีประชุมทราบว่าตวัเองไดห้มดวาระทาํคณะธรรมมาภิ

บาลลง แลว้  หลงัจากดาํรงตาํแหน่งมาเป็นระยะเวลา 6 ปี  3 สมยัเป็นตวัแทนของหอการคา้เขา้ไปทาํงานร่วมกบัทาง

จงัหวดัวาระต่อไปเป็นหนา้ทีของคุณวสนัต ์วโรกรและคุณอภินนัทภ์รณ์  ใตห้ลา้สถาพรเป็นผูแ้ทนของหอการคา้ทีเขา้

ไปทาํงานต่อไป  ต่อไปคณะทีปรึกษาผูต้รวจราชการตอ้งทาํงานร่วมกบัคณะธรรมาภิบาลจงัหวดัฉะเชิงเทราตอ้งมีการ

ประชุมร่วมกนัปรึกษาหารือร่วมกนัในการแกไ้ขปัญหาต่างๆทีถกูร้องเรียนมา 

มตทิีประชุม รับทราบ 



 

ปิดประชุม เวลา 19.30 น. 
 

 

( นางวรนิตกตญาณ ) 

เลขาธิการหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา /ตรวจรายงานการประชุม 
 

นายพรชยั ธรรมจรูญ ผูจ้ดัการหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา / บนัทึกรายงานการประชุม 

นางนาํฝน ชะเอมทอง เจา้หนา้ทีหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา / พิมพร์ายงานการประชุม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


