
รายงานการประชุมคณะกรรมการหอการค้าจงัหวดัฉะเชิงเทรา ครังที 8/2563 

วนัพฤหัสบดีที  24ธันวาคม 2563   

ณ ห้องประชุม อาคารหอการค้าจงัหวดัฉะเชิงเทรา ต.หน้าเมอืง อ.เมอืง จ.ฉะเชิงเทรา 

ผู้เข้าประชุม 

 1.นายสมนึก ทกัษิณา       ประธานกิตติศกัดิ 

 2.นายวฒันา รัตนวงศ ์      ประธานกิตติศกัดิ 

3.ดร.บุญทอง     เตียรประเสริฐ      ประธานทีปรึกษา 

4.นายประสิทธิ ลาภพิทกัษม์งคล      ทีปรึกษา 

 5.นายประโยชน์  โสรัจจกิจ      ประธาน 

 6.นายชยัรัตน์ โสธรนพบุตร      รองประธาน 

 7.นายมนสั ตนังาม       รองประธาน 

 8.นายอาทร  ผดุงเจริญ      รองประธาน 

 9.นายจิตรกร เผด็จศึก       รองประธาน 

 10.นายพงษศ์กัดิ   เสริมศกัดิศศิธร      รองประธาน 

11.นางปาลาวดี เนืองจาํนงค ์      รองประธาน 

12.นางวรนิต กตญาณ       เลขาธิการ 

13.นายอาทร ช่วยณรงค ์      กรรมการ 

14.นางเกสรี สิมะรัตนมงคล      กรรมการ 

15.นายเฉลิง จูจาํรัส       กรรมการ 

16.นายวสนัต ์ วโรกร       กรรมการ 

17.น.ส.สิริรักษ ์อติชาติธานินทร์      กรรมการ 

18.นายพงศธ์ร เผา่บรรจง      กรรมการ 

19.นางพรภิรมย ์ ศิริปุณย ์      กรรมการ 

20.นายโชติอนนัต ์ปิกานนัต ์      ผูแ้ทน YEC 

ผู้ร่วมประชุม 

 1.นายรังสรรค ์ กาสูลงค ์      ผูแ้ทนสภาเกษตร 

 2.นายชูเกียรติ  ประดิษฐศิ์ลปะกุล     ผูท้รงคุณวุฒิสภาเกษตร 

 3.ว่าที ร.ต.เอนก   สิงหากุล     สาํนกังานสภาเกษตร 

 4.นางสาวอณุชิต  ทศพร      สาํนกังานสภาเกษตร 
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เปิดประชุมเวลา 17.00 น  

วาระที 1 เรืองแจ้งเพอืทราบ 

 กจิกรรมร่วมกบัหอการค้าไทยและหอการค้าจงัหวดัอนืๆ 

หอการค้าจังหวดัฉะเชิงเทรา ในฐานะศูนยรั์บสมคัรนักศึกษาใหม่ มหาวิทยาลยัหอการค้าไทย 

ประชาสัมพนัธ์เชิญชวนนักเรียน นักศึกษา สมคัรเขา้ศึกษาต่อในมหาวิทยาลยัหอการค้าไทย ประจาํปี

การศึกษา 2563-2564 โดยนักศึกษาทีแจง้ความประสงค์สมคัรผ่านศูนยรั์กสมคัรนักศึกษาใหม่ หอการคา้

จงัหวดัฉะเชิงเทรา มีสิทธิพิเศษดงันี 

1.ใหส่้วนลดค่าหน่วยกิต 10% ตลอดหลกัสูตร สาํหรับผูเ้รียนคณะ หรือสาขาใดก็ได ้เมือสมคัรผ่าน 

หอการคา้จงัหวดั 

2.ทุนอุดหนุนพิเศษสาํหรับหอการคา้และสภาหอการคา้แห่งประเทศไทย และหอการคา้จงัหวดั 

2.1 กรรมการหอการคา้ไทยและสภาหอการคา้แห่งประเทศไทย และกรรมการหอการคา้ 

จงัหวดัทีตาํรงตาํแหน่งในปัจจุบนั ไดรั้บทุนอุดหนุนพิเศษค่าหน่วยกิต 10% ตลอดหลกัสูตร (ระดบัปริญญา

ตรี 4 ปี ระดบัปริญญาโท 1 ปีครึง/ 2 ปี และระดบัปริญญาเอก 3 ปี 

2.2 บุตรของกรรมการหอการคา้ไทยและสภาหอการคา้แห่งประเทศไทย และบุตรของ 

กรรมการหอการคา้จงัหวดั (เป็นกรรมการทีดาํรงตาํแหน่งในปัจจุบนั) ไดรั้บทุนอุดหนุนพิเศษค่าหน่วยกิต 

10% ตลอดหลกัสูตร (ระดบัปริญญาตรี 4 ปี ระดบัปริญญาโท 1 ปีครึง/ 2 ปี และระดบัปริญญาเอก 3 ปี 

2.3 เจา้หนา้ทีและบุตรของเจา้หนา้ที (ทีปฏิบติังานอยูใ่นปัจจุบนั) ไดรั้บทุนอุดหนุนพิเศษ 

ค่าหน่วยกิต10% ตลอดหลกัสูตร (ระดบัปริญญาตรี 4 ปี ระดบัปริญญาโท 1 ปีครึง/ 2 ปี และระดบัปริญญา

เอก 3 ปีสนใจสอบถามเพือสมัครได้ทีหอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา ทาง https://www.utcc.ac.th/tcc-

province/  หรือสอบถามรายละเอียดไดที้ โทรศพัท์ 089-8316933 (นายพรชยั ธรรมจรูญ) , 092-2607553 

(นางนาํฝน ชะเอมทอง)  ไดต้งัแต่บดันีเป็นตน้ไป 

25 ธนัวาคม 2563เวลา 16.30 น.นายประโยชน์ โสรัจจกิจ ประธานหอการคา้ และ น.พ.มณเฑียร 

คณาสวสัดิ นายแพทยส์าธารณสุข  จ.ฉะเชิงเทรา เดินรณรงคใ์หป้ระชาชนสวมใส่หนา้กากอนามยั และชวน

ใหค้นออกมาเดินตลาด ร่วมกบันายวชัระ ปินเจริญ ทีปรึกษา รมช.กระทรวงสาธารณสุข (นายสาทิต ปิตุเต

ชะ) บริเวณตลาดสดโสธรและตลาดสดดอนทอง 

6 มกราคม 2564 เวลา 13.30 น. นางวรนิตกตญาณ เลขาธิการ นายพรชยั ธรรมจรูญ ผูจ้ดัการ นาง

นาํฝน ชะเอมทอง เจ้าหน้าที ร่วมประชุมชีแจงรายละเอียดและทาํความเข้าใจสารประธานกรรมการฯ 

ประจาํเดือนมกราคม 2564 ผา่น Link:https//meet.google.com/vlcd-vugh-teg 
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13 มกราคม 2564 เวลา 9.30 – 12.00 น. นายวฒันา รัตนวงศ ์กรรมการหอการคา้ไทย และประธาน

กิตติมศกัดิหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา ร่วมประชุมคณะกรรมการส่งเสริมหอการคา้จงัหวดั และพฒันา

เศรษฐกิจภูมิภาค หอการคา้ไทย ครังที 9/2563 ผา่น Link:https//meet.google.com/vlcd-vugh-teg 

13 มกราคม 2564 เวลา 13.00 – 15.00 น. นายวฒันา รัตนวงศ ์กรรมการหอการคา้ไทย และประธาน

กิตติมศกัดิหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารหอการคา้ไทย ครังที 10/2563 ผา่น

ทางระบบ  Link meet.google.com 

14 มกราคม 2564 เวลา 10.00-12.00 น. นายประโยชน์ โสรัจจกิจ ประธาน นางวรนิตกตญาณ 

เลขาธิการ  และ นายวฒันา รัตนวงศ ์ประธานกิตติมศกัดิ ร่วมประชุมกบัประธานกรรมการหอการคา้ไทย 

เพือรายงานสถานการณ์และผลกระทบทีเกิดจากการแพร่ระบาดระรอกใหม่ของเชือไวรัสCovid-19 ผ่าน

ระบบ Conferuce Call ผา่นทาง Google Meet 

4 กุมภาพนัธ ์2564 เวลา 14.00 – 15.00 น. นายประโยชน์ โสรัจจกิจ ประธาน ร่วมประชุมกบัรอง

ประธานหอการคา้ไทยคนที 1 (คุณสนนั องัอุบลกุล) และกรรมการเลขาธิการหอการคา้ไทย (ดร.กฤษณะ วจี

ไกรลาส) และประธานหอการคา้ภาคตะวนัออก 8 จังหวดั ด้วยระบบ Conference Call โดย Ling ผ่าน 

https://meet.goole.com/jz.wazafre 

5 กุมภาพนัธ ์2564 เวลา 13.30 น.นางวรนิตกตญาณ เลขาธิการนายพรชยั  ธรรมจรูญ ผูจ้ดัการ นาง

นาํฝน ชะเอมทอง เจ้าหน้าที ร่วมประชุมชีแจงรายละเอียดและทาํความเข้าใจสารประธานกรรมการฯ 

ประจาํเดือนกุมภาพนัธ ์2564ประชุมไดโ้ดย : meet.google.com/mkj-ndpi-hrz 

6 กุมภาพนัธ ์2564  เวลา18.30น นายประโยชน์  โสรัจจกิจ ประธานและคณะกรรมการหอการคา้ฯ 

ร่วมบาํเพญ็กุศลศพพระธรรมมงัคลาจารย ์ว.ิ (ประยงค ์ปิยะวะณุโน) เจา้อาวาสวดัโสธรวรารามวรวิหาร และ

ทีปรึกษาเจา้คณะภาค 12 ณ ศาลาเอนกประสงคว์ดัโสธรวราราม ชนั 2 ศาลาริมนาํบางปะกง ตาํบลหน้าเมือง 

อาํเภอเมือง จงัหวดัฉะเชิงเทรา 

10 กุมภาพนัธ์ 2564 เวลา 08.30 -09.00 น.นายวฒันา รัตนวงศ์ ประธานกิตติศกัดิร่วมประชุม

คณะกรรมการส่งเสริมหอการคา้จงัหวดัและพฒันาเศรษฐกิจภูมิภาคหอการคา้ไทย ครังที 10/2563 โดย Link:  

https://meet.google.com/ycc-fcew-tzg 

10 กุมภาพนัธ ์2564 เวลา 10.00 - 14.00 น. นายประโยชน์  โสรัจจกิจ ประธาน  นายวฒันา รัตนวงศ ์

ประธานกิตติมศกัดิ นายอาทร ผดุงเจริญ นายจอมพงษ์ ชูทับทิม รองประธาน และนางวรนิตกตญาณ 

เลขาธิการ  ร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็น การพิจารณาแกไ้ขร่างพระราชบญัญติัหอการคา้ พ.ศ.2509ต่อ

คณะกรรมาธิการฯลงพืนทีรับฟังความคิดเห็นจากหอการคา้ส่วนกลาง และหอการคา้จงัหวดัภาคกลางและ

ภาคตะวนัออก ณ มหาวิทยาลยัหอการค้าไทย กรุงเทพฯ หรือ เข้าร่วมประชุมผ่านระบบ conference 

โปรแกรม Google Meeting ไดที้ Link:  meet.google.com/ife-jfss-ysz 
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10 กุมภาพนัธ์ 2564 เวลา 13.00-15.00 น.นายวฒันา รัตนวงศ์ ประธานกิตติศักดิร่วมประชุม

คณะกรรมการหอการคา้ไทย ประจาํเดือนกุมภาพนัธ์ 2563 ครังที 11/2563  ประชุมผ่านระบบ conference 

Call ผา่นGoogle Meet 
 

- กจิกรรมร่วมกบัภาครัฐ 

24 ธนัวาคม 2563 เวลา 13.30 น. นายประโยชน์  โสรัจจกิจ ประธาน ร่วมประชุมคณะกรรมการ

บริหารงานจงัหวดัแบบบูรณาการ (กบจ.) จงัหวดัฉะเชิงเทรา ครังที 6 /2563 ณ หอ้งประชุมมรุพงศ ์ศิริพฒัน์

ชนั 4 ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

28 ธนัวาคม 2563 เวลา 13.00-16.30 น. นายณรงค์ศกัดิ แกว้เมืองเพชร รองประธาน ร่วมประชุม

สรุปผลการพิจารณารูปแบบทางเลือกทีเหมาะสมของโครงการ (สัมมนา ครังที 2) โครงการสาํรวจและ

ออกแบบทางหลวง 4 ช่องจราจร ทางเลียงเมืองฉะเชิงเทรา (ดา้นเหนือ) ณ ห้องประชุมเทพราช โรงแรมซนั

ธาราเวลเนสรีสอร์ท อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 

29 ธนัวาคม 2563 เวลา 13.30 น. นางวรนิตกตญาณ เลขาธิการ ร่วมประชุมคณะกรรมการรักษา

ความมนัคงและความสงบเรียบร้อยจงัหวดัฉะเชิงเทรา ครังที 12/2563 ณ ห้องประชุมมรุพงษ์ศิริพฒัน์ ชนั 4 

ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

 29 ธนัวาคม 2563 เวลา 13.30 น. นางวรนิตกตญาณ เลขาธิการ ร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์

อาํนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวดัฉะเชิงเทรา ครังที 12/2563 ณ ห้องประชุมมรุพงษ์

ศิริพฒัน์ ชนั 4 ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

6 มกราคม 2564 เวลา 09.00น. นางสาวอภินันท์ภรณ์  ใต้หลา้สถาพรกรรมการร่วมประชุม

คณะกรรมการใหค้วามช่วยเหลือผูป้ระสบภยัพิบติัจงัหวดัฉะเชิงเทรา (ก.ช.ภ.จ.ฉช.) ครังที 1 / 2564  ณ ห้อง

ประชุมมรุพงศศิ์ริพฒัน์ชนั 4 ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

6 มกราคม 2564 เวลา 10.30 น. เป็นตน้ไป นายประโยชน์ โสรัจจกิจ ประธาน พร้อมคณะกรรมการ 

ร่วมสวสัดีและรับพรเนืองในปีใหม่ ปี 2564 กบั นายไมตรี ไตรติลานนัท ์ผูว้่าราชการจงัหวดั พร้อมรองผูว้่า

ราชการจงัหวดัฉะเชิงเทรา และหวัหนา้ส่วนราชการ 

12 มกราคม 2564 เวลา 9.30 น. นางวรนิตกตญาณ เลขาธิการร่วมประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริม

และพฒันาคุณภาพชีวิตคนพิการประจาํจงัหวดัฉะเชิงเทรา  ณหอ้งประชุมพระยาศรีสุนทรโวหาร(นอ้ยอาจาร

ยางกรู) ชนั 1 ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

12 มกราคม 2564 เวลา 10.00 น. นายณรงค์ศักดิแก้วเมืองเพชรรองประธานร่วมประชุม

คณะอนุกรรมการพิจารณากาํหนดและปรับปรุงเงือนไขในใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจาํทางดว้ย

รถทีใชใ้นการขนส่งสตัวห์รือสิงของประจาํจงัหวดัฉะเชิงเทราครังที 1 / 2564 ณห้องประชุมนาม ตนัฑิกุล

สาํนกังานขนส่งจงัหวดัเชิงเทรา 
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14 มกราคม 2564 เวลา 13.30 น-16.00 น. นายพงษ์ศกัดิเสริมศกัดิศศิธรรองประธานร่วมประชุม

คณะทาํงานบริหารจดัการขอ้มลูและขอใชป้ระโยชน์จากกลอ้งโทรทศัน์วงจรปิด (CCTV) ระดบัจงัหวดัครัง

ที 1 / 2564 ณ หอ้งประชุมพระยาศรีสุนทรโวหาร(นอ้ยอาจารยางกรู) ชนั 1 ศาลากลางจงัหวดัเชิงเทรา 

18 มกราคม 2564 เวลา 13.30 น. นายจิตรกร เผด็จศึก รองประธาน ร่วมประชุมคณะทาํงานผลกัดนั

เรืองการจดัตงัมลูนิธิเพือนชา้ง ณ หอ้งประชุมพระยาศรีสุนทรโวหาร (น้อยอาจารยางกูร) ชนั 1 ศาลากลาง

จงัหวดัฉะเชิงเทรา 

19 มกราคม 2564 เวลา 10.00 น. ประชุมเพือหารือในการเขา้ร่วมบนัทึกขอ้ตกลง (MOU) นาํร่อง 

โครงการซือขายข้าวล่างหน้าระหว่างสภาเกษตรกรจังหวัดฉะเชิงเทรา และชมรมโรงสีข้าวจังหวัด

ฉะเชิงเทรา  (ผูเ้ขา้ประชุมหารือประกอบดว้ย หอการคา้จงัหวดั / สภาเกษตรกรจงัหวดั / ชมรมโรงสีขา้ว

จงัหวดั /เกษตรกรบางส่วน) ณ อาคารอเนกประสงค ์สุเหราดารุ้ลคอยร้อต ต.หมอนทอง อ.บางนาํเปรียว จ.

ฉะเชิงเทรา 

21 มกราคม 2564 เวลา 13.30 น. นางสาวปาลาวดี เนืองจํานง รองประธานร่วมประชุม

คณะกรรมการกาํหนดราคาทรัพย ์จงัหวดัฉะเชิงเทรา  ณสาํนกังานบงัคบัคดีจงัหวดัเชิงเทรา 

22 มกราคม 2564 เวลา 15.30 น. นายประโยชน์โสรัจจกิจประธานร่วมพิธีเปิดศูนยC์SRจังหวดั

ฉะเชิงเทราและจดักิจกรรมพม.Mobile ปันสุขสู่ชุมชนณสาํนกังานเหล่ากาชาดจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

25 มกราคม 2564 เวลา 9.30 น. นายประโยชน์โสรัจจกิจประธานร่วมประชุมคณะกรรมการบริหาร

ศูนยเ์ทคโนโลยีเกษตรและนวตักรรม (Agritech and InnovationCenter AIC)  ครังที 1 / 2564 ผ่านระบบ 

Application Zoom 

25 มกราคม 25634 เวลา 9.30 น. นายจิตรกรเผด็จศึกรองประธานร่วมประชุมคณะทาํงานการ

ส่งเสริมสนบัสนุนการผลิตและจดัทาํขอ้มลูดา้นการผลิตและคณะทาํงานการประสานงานดา้นการตลาดหรือ

หาแหล่งรับซือผลผลิตณหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาสาํนกังานเกษตรจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

26 มกราคม 2564 เวลา 14.30 น. นายประโยชน์ โสรัจจกิจ ประธาน พร้อมสมาชิก ร่วมพิธี

พระราชทานนาํหลวงอาบศพและพิธีถวายนําสรงศพ พระธรรมมงัคลาจารย ์วิ. (ประยงค์ ปิยวณโณ) เจ้า

อาวาสวดัโสธรวรารามวรวิหาร และทีปรึกษาเจา้คณะภาค 12 ณ ศาลาอเนกประสงค ์ชายนาํ วดัโสธรวราราม

วรวิหาร อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 

27 มกราคม 2564 เวลา 19.00 น. นายจิตรกร เผด็จศึก รองประธาน ร่วมพิธีสวดพระอภิธรรมศพ

พระธรรมมงัคลาจารย ์ว.ิ (ประยงค ์ปิยวณโณ) เจา้อาวาสวดัโสธรวรารามวรวิหาร และทีปรึกษาเจา้คณะภาค 

12 ณ ศาลาอเนกประสงค ์ชายนาํ วดัโสธรวรารามวรวิหาร อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา ในนามจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

เป็นเจา้ภาพ  

 28 มกราคม 2564 เวลา 13.00-16.00 น. นายประโยชน์โสรัจจกิจประธานนายอาทรผดุงเจริญรอง

ประธานร่วมประชุมมอบหมายนโยบายในการกาํกบัและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาคของรอง

นายกรัฐมนตรี (นายสุพฒัพงษ์ พนัธ์มีเชาว)์  ประชุมผ่านระบบวีดีทศัน์ทางไกลVideo conference ณ ห้อง

ประชุมมรุพงษศิ์ริพฒัน์ชนั 4 ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา 
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 28 มกราคม 2564 เวลา 13.00 น. นายจอมพงษ์ชูทับทิมรองประธานร่วมตรวจประเมินเพือ

ประกอบการพิจารณาออกไปอนุญาตประกอบกิจการฆ่าสตัว ์ณ บริษทัเอเชียฟาร์มแอนฟู๊ ดส์จาํกดัเลขที 129/ 

1 หมู ่7ตาํบลเขาหินซอ้นอาํเภอพนมสารคามจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

31 มกราคม 2564 เวลา 09.30 น. นายประโยชน์โสรัจจกิจ ประธานร่วมพิธีบาํเพ็ญพระกุศลสัตตม

วาร ครบ 7 วนัพระธรรมมงัคลาจารยว์ิ.(ประยงค์ปิยวณุโณ) อดีตเจ้าอาวาสวดัโสธรวราราม วรวิหาร ที

ปรึกษาเจา้คณะภาค 12 ณศาลาเอนกประสงคว์ดัโสธรวราราม วรวิหาร (ศาลาริมนาํบางปะกง) อาํเภอเมือง

จงัหวดัเชิงเทรา 

3 กุมภาพนัธ ์2564 เวลา 08.30 - 15.00 น. นายอาทรผดุงเจริญรองประธานร่วมประชุมผ่านระบบ

ทางไกล ผ่านสืออิเล็กทรอนิกส์ Zoom เพือชีแจงและนาํเสนอแนวทางการดาํเนินงานโครงการจดัทาํแผน

สิงแวดลอ้มในเขตพฒันาพิเศษภาคตะวนัออกระยะที 2 พ.ศ. 2565 - 2569 

3 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.30 น. นายณรงค์ศักดิแก้วเมืองเพชร รองประธาน ร่วมประชุม

คณะอนุกรรมการการดาํเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปรับปรามทุจริตการทุจริต

จงัหวดัเชิงเทราครังที 1 / 2564 ณ หอ้งประชุมศิริพฒัน์ชนั 4 ศาลากลางจงัหวดัเชิงเทรา 

4 กุมภาพนัธ ์2564 เวลา 13.30 น. นายอาทรผดุงเจริญร่วมประชุมคณะอนุกรรมการติดตามกาํกบั

ดูแลการบริหารจดัการขา้วระดับจังหวดัครังที 1 / 2564 ณ ห้องประชุมมรุพงศศิ์ริพฒัน์ชนั 4 ศาลากลาง

จงัหวดัเชิงเทรา 

5 กุมภาพนัธ ์2564 เวลา 13.30 น. นายประโยชน์โสรัจจกิจ  ประธาน ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการ

บริหารราชการเชิงด้วยศาสตร์ครังที 1 /2564 ณ ห้องประชุมร่วมใจพฒัน์สํานักงานศึกษาธิการจังหวดั

ฉะเชิงเทราตาํบลบางตีนเป็ดอาํเภอเมืองจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

11 กุมภาพนัธ ์2564 เวลา09.30 น. นายประโยชน์โสรัจจกิจประธานร่วมประชุมคณะอนุกรรมการ

ส่งเสริมและพฒันาคุณภาพชีวิตคนพิการประจาํจงัหวดัฉะเชิงเทราครังที 3 / 2564  ณ ห้องประชุมมรุพงษ์

ศิริพฒัน์ชนั 4 ศาลากลางจงัหวดัเชิงเทรา 

11กุมภาพนัธ์2564 เวลา 14.00 น. ทางทีมงานมหาลยับูรพาขอเข้าพบนายประโยชน์ โสรัจจกิจ

ประธาน นายจิตรกร เผด็จศึก นายณรงค์ศกัดิ แกว้เมืองเพชร รองประธาน เพือให้ขอ้มูล เพือรับนโยบาย

โครงการศึกษาแนวทางการเพิมประสิทธิภาพโครงสร้างพืนฐานสนับสนุนการขนส่งต่อเนืองหลายรูปแบบ

ในเขตพฒันาพิเศษภาคตะวนัออกณสาํนกังานหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา 

15 กุมภาพนัธ์ 2564 เวลา 13.30 น. นายมนัส ตนังาม รองประธาน ร่วมประชุมคณะทาํงานเมือง

อจัฉริยะจงัหวดัฉะเชิงเทรา (Chachoengsao Smart City) ณ ห้องประชุมมรุพงษ์ศิริพฒันา ชนั 4 ศาลากลาง

จงัหวดัฉะเชิงเทรา 

16 กุมภาพนัธ ์2564 เวลา 15.00 น.นางวรนิตกตญาณ เลขาธิการ ร่วมประชุมคณะทาํงานโครงการ

ปลูกป่า และป้องกนัไฟป่า จงัหวดัฉะเชิงเทรา ปี พ.ศ.2563-2570 ครังที 1/2564 ณ ห้องประชุมพระยาศรี

สุนทรโวหารหาร (นอ้ยอาจารยางกรู) ศาลากลางจงัหวดัเชิงเทรา 
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17 กุมภาพนัธ ์2564 เวลา 09.30 น.ประธานและคณะกรรมการหอการคา้ร่วมงานตรุษจีนประจาํปี 

2564 ของศาลเจา้พ่อหลกัเมืองฉะเชิงเทรา  ณ ศาลเจา้พ่อหลกัเมืองฉะเชิงเทราอ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 

17 กุมภาพนัธ์ 2564 เวลา 9.30 น. นายประโยชน์โสรัจจกิจประธานร่วมประชุมคณะทาํงาน

ขบัเคลือนการส่งเสริมความรับผดิชอบต่อสงัคมของภาคธุรกิจจงัหวดัเชิงเทราครังที 1/2564 ณ ห้องประชุม

พระยาศรีสุนทรโวหารหาร (นอ้ยอาจารยางกรู) ศาลากลางจงัหวดัเชิงเทรา 

18 กุมภาพนัธ์ 2564 เวลา 8.30 – 16.30 น. นายโชติอนันต์ ปินถานันท์ สมาชิก ร่วมประชุมเชิง

ปฏิบติัการภายใตโ้ครงการการศึกษาและพฒันาตน้แบบระบบบญัชีขอ้มูลกลางภาครัฐ (Govermment Data 

Catalog) และระบบนามานุกรม (Directory Services) ครังที 1 ณ ห้องประชุมเทพราช โรงแรมซนัธาราเวล

เนส รีสอร์ท อาํเภอเมือง จงัหวดัฉะเชิงเทรา 

18 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.30 น. นายชัยรัตน์ โสธรนพบุตร (รองประธาน) ร่วมประชุม

คณะกรรมการเครือข่ายองคค์วามรู้ KBO จงัหวดัฉะเชิงเทรา เพือพิจารณาแนวทางการพฒันาผลิตภณัฑ์ของ 

KBO และมอบหมายให้คณะกรรมการเครือข่าย KBO จงัหวดั เป็นตวัแทนเขา้ร่วมประชุมกบักลุ่มผูผ้ลิต 

ผูป้ระกอบการ OTOP ณ หอ้งราชาวดี บี โรงแรมซนัไรส์ ลากนู โฮเทลแอนดก์อลฟ์ อ.บางคลา้ จ.ฉะเชิงเทรา 

18 กุมภาพนัธ์ 2564 เวลา 13.30 น. นายประโยชน์ โสรัจจกิจ ประธาน นายมนัส ตันงาม รอง

ประธาน ร่วมประชุมเพือการเตรียมจดักิจกรรมส่งเสริมการท่องเทียววิถีชีวิตสายนาํบางปะกง ณ หอ้งประชุม

สาํนกังานท่องเทียวและกีฬาจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

กจิกรรมอนืๆ 

18 กุมภาพนัธ์ 2564 เวลา 09.45 น. นายประโยชน์ โสรัจจกิจ ประธาน พร้อมดว้ยคณะกรรมการ 

ร่วมศึกษาดูงานกระบวนการผลิตนาํประปาของการประปาส่วนภูมิภาคจงัหวดัฉะเชิงเทรา ณ โรงกรองนาํ

สวนสน ถ.สุวินทวงศ ์อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา และแหล่งนาํดิบคลองท่าไข่ เพือรับทราบกระบวนการผลิต

นาํประปาในพืนทีจงัหวดัฉะเชิงเทรา ในอนัทีจะส่งเสริมและร่วมกนัพฒันาใหก้ารผลิตนาํประปาทีมีคุณภาพ 

เพือนาํไปสู่ "โครงการนาํประปาคุณภาพดืมไดจ้ากก๊อก" รองรับโครงการ EEC อยา่งยงัยนืต่อไป 

มตทิีประชุม รับทราบ 

 

ระเบียบวาระที 2 เรืองรับรองรายงานการประชุมฯ ครังที 7/2563 

มตทิีประชุม รับรอง 

 

ระเบียบวาระที 3 เรืองสืบเนืองจากการประชุม 

- การจดักจิกรรมลานคนเดินหอการค้าจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

นายพรชยั  ธรรมจรูญ (ผูจ้ดัการ)  กล่าวว่าการจดักิจกรรมลานคนเดินหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทราจาก 

กาํหนดการทีแจง้กนัไว ้ คือจะเปิดตลาด วนัเสาร์ที 6 กุมภาพนัธ์ 2564 แต่ช่วงสถานการณ์การระบาดเชือ

ไวรัสCovid-19 ระรอกสอง จึงยงัไม่ทราบว่าจะดาํเนินการเปิดไดเ้หมือนเดิมหรือเปล่า ตอ้งรอการยืนยนัจาก

ผูรั้บผดิชอบจดัตลาดอีกครังหนึง 

มตทิีประชุม รับทราบ 
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ระเบียบวาระที 4 เรืองเพอืพจิารณา 

4.1 การจดังานเลยีงสังสรรค์ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ ปี 2564 

นางสาวปาลาวดี  เนืองจาํนงค์  (รองประธาน) กล่าวว่า การจัดงานเลียงสังสรรค์ส่งท้ายปีเก่า 

ตอ้นรับปีใหม่ ปี 2564 ไดมี้ประชุมกลุ่มย่อยคณะทาํงาน กาํหนดจดังานวนัที 29 มกราคม 2564 แต่ช่วงนี

สถานการณ์การระบาดเชือไวรัสCoved-19 ระรอกสองกาํลงัแพร่ระบาดอยา่งมาก คงตอ้งรอดูสาถานการณ์ก่อน 

นายประโยชน์ โสรัจจกิจ (ประธาน) กล่าวว่าการจดังานเลียงสงัสรรคส่์งทา้ยปีเก่า ตอ้นรับปีใหม่ ปี

นีคงตอ้งงดการจดังานไปก่อน เพราะการจดังาน ตอ้งมีการเตรียมงานเป็นเดือน  ช่วงสถานการณ์แบบนี ไม่

เหมาะสมกบัการจดังานใดๆ ทีคนมาอยูร่่วมกนัเป็นจาํนวนมาก  เดือนมีนาคม เราก็จะมีการจดัประชุมใหญ่

สามญัสมาชิก ประจาํปี 2564 ซึงจะตอ้งมีการเตรียมงานในเรืองดงักล่าวต่อไป 

มตทิีประชุม รับทราบ 

4.2 การจดัประชุมใหญ่สามญัสมาชิก ประจาํปี 2564 

นายประโยชน์ โสรัจจกิจ (ประธาน) กล่าวว่าการจดัประชุมใหญ่สามญัสมาชิก ประจาํปี 2564ถา้

กาํหนดวนัพฤหสัทีสอมของเดือน จะเป็นวนัที 18 มีนาคม 2564 สถานทีน่าจะเป็นโรงแรม คงตอ้งแต่งตงั

คณะทาํงานการจดัประชุมใหญ่สามญัสมาชิกขอเสนอแต่งตงัคณะทาํงาน ประกอบดว้ย 1.นายอาทร ผดุง

เจริญ 2.นายมนสั ตนังาม 3.นางปาลาวดี เนืองจาํนงค ์ 4.นายวสนัต ์วโรกร 5.นายโชติอนันต์ ปิกานันต์ เพือ

ดาํเนินการเตรียมจดัประชุมใหญ่สามญัสมาชิกต่อไป ปีนีจะมีการเลือกตังประธาน และคณะกรรมการ

บริหารชุดใหม่ แทนชุดเก่าทีหมดวาระ อยากเสนอทีประชุมให้มีการแต่งตงัคณะกรรมการ ในการเลือกตงั 

และรับเปิดรับสมคัรประธานกรรมการ ก่อนเลือกตงั 30 วนั ซึงจะขอใหที้ประชุมมีการแต่งตงัคณะกรรมการ

การเลือกตงัประธานกรรมการ ส่วนสเรืองคนทีบรรยายพิเศษในวนัประชุมใหญ่ คิดว่าจะเรียนเชิญ นาย

วิฑูรย ์สิมะโชคดี อดีตปลดักระทรวงอุตสาหกรรม มาบรรยายใหค้วามรู้ 

นายมนสั  ตนังาม  (รองประธาน) กล่าวว่าคนทีบรรยายพิเศษ ในการประชุมใหญ่สมาชิกหอการคา้

อยากจะใหม้องว่าจงัหวดัฉะเชิงเทรา มุ่งเนน้ไปทางทิศทางไหนเป็นหลกั เป็นเมือง น่าอยู ่หรือจะเมืองเกษตร

ปลอดภยั ก็จะรู้เป้าหมายของคนที จะเชิญมาบรรยายพิเศษเรืองอะไร อยากให้มองในมุมกวา้งทีจะมาพูดให้

ความรู้กบัสมาชิกหอการคา้ฟังเพือจะไดป้ระโยชน์ต่อไป 

ดร.บุญทอง  เตียรประเสริฐ (ประธานทีปรึกษา) กล่าวว่า หนงัสือรายงานประจาํปี ปีนีอยากใหไ้ปขอ

เงินสนบัสนุน จากบา้นจดัสรร หรือเต็นทจ์าํหน่ายรถมือ 2 เพือจะไดเ้งินสนบัสนุนเพิมจากเดิม 

มติทีประชุมแต่งตงั คณะกรรมการเพือดาํเนินการในการเลือกตงัประธานในวาระปี 2564-2565   

ประกอบดว้ย ดร.บุญทอง เตียรประเสริฐ ประธานทีปรึกษา นายวฒันา รัตนวงศ์ ประธานกิตติมศกัดิ นาย

สมนึก  ทกัษิณา ประธานกิตติมศกัดิ นายชยัรัตน์ โสธรนพบุตร รองประธาน และนายมนสั  ตนังาม รองประธาน 

4.3 การจดัทําหนังสือรายงานประจาํปี 2563 

นายประโยชน์ โสรัจจกิจ (ประธาน) กล่าวว่าการจดัทาํหนังสือรายงานประจาํปี 2563ยากจะขอ

ความร่วมมือจากกรรมการและสมาชิกหอการคา้ให้ช่วยกนัสนับสนุน หรือประสัมพนัธ์เชิญชวนให้บริษทั 

คนทีรู้จกัเป็นคู่คา้กนั มาช่วยลงโฆษณา หนงัสือรายงานประจาํปี เงินทีเหลือจากการจดัทาํหนงัสือรายงาน 
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ประจาํปี จะไดม้าไวใ้ชจ่้ายในการบริหารงาน หอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา เพราะทีผา่มา ทางหอการคา้ไม่ได้

มีกิจกรรมหารายไดอ้ะไรเลย เพราะช่วงสถานการณ์Covid-19  

มตทิีประชุม รับทราบ 

4.4 การจดักจิกรรมการแข่งขัน Padriew Run for Love 

นายจิตรกร  เผด็จศึก (รองประธาน) กล่าวว่าดว้ยสมาคมชาวฉะเชิงเทรา ร่วมกบั หอการคา้จงัหวดั

ฉะเชิงเทรา ชมรมวิงเมืองแปดริ ว สโมสรไลออนส์ฉะเชิงเทรา องค์การบริหารส่วนตาํบลบางพระ และ

ชุมชนทอ้งถินในพืนที อาทิชุมชนวดัท่าอิฐ องคก์ารบริหารส่วนตาํบลบางกรูด ชุมชนวดัผาณิตารามกาํหนด

จดักิจกรรม แข่งขนัวิงเพือการกุศล Padriew Run for Love “รักใครชวนมาวิง ใหห้วัใจแข็งแรง รักเบ่งบาน” 

ในวนัอาทิตยที์ 14 กุมภาพนัธ ์2564 ซึงตรงกบัวนัวาเลนไทน์ เสน้ทางวิงกาํหนดสตาร์ด จากวดัไชยภูมิธาราม 

(วดัท่าอิฐ) – วดัผาณิตาราม จงัหวดัฉะเชิงเทรา โดยแยกประเภทการวิงออกเป็น 2 ประเภท คือ  

1.ประเภทมินิมาราธอน ระยะทาง 14 กิโลเมตร ค่าสมคัรท่านละ 500 บาท (มีเสือวิงกิจกรรมมอบให)้ 

2.ประเภทฟันรัน ระยะทาง 400 กิโลเมตร ค่าสมคัรท่านละ 400 บาท (มีเสือวิงกิจกรรมมอบให)้ 

เปิดรับสมคัรตงัแต่วนัที 15 พฤศจิกายน 2563 เป็นตน้ไป โดยมีช่องทางการสมคัรดงันี 

1.สมคัรทางออนไลน์  

https://race.thai.run/padriewrunforlove  ทางFB: Padriewrunforlove Tel: 087-9402345 

2.สมคัรดว้ยตนเอง  

-อบต.บางกรูด คุณวสุนนัท ์(ดาํ) โทรศพัท ์061-3641594 

-ร้านท่าอิฐ ซกัรีด  คุณปุ้ย โทรศพัท ์086-3170375 

-โรงเรียนสอนขบัรถ เจ ที เซฟไดร์ฟวิง คุณศศิพิมพ ์, คุณปัทมพร โทรศพัท ์038-088581-2 

-สมาคมชาวฉะเชิงเทรา สาํนกังานสาขา BP คุณแนท โทรศพัท ์098-2895406 

- จุดรับสมคัรชวัคราว สนามวิงศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

ในการจดักิจกรรมครังนี โดยเงินรายไดไ้ม่หกัค่าใชจ่้ายมอบใหก้บัวดัไชยภูมิธาราม และวดัผาณิตา

ราม เพือไวใ้ชใ้นการกุศลต่างๆ และเพือเป็นการร่วมพลงัความสามคัคีเพือชุมชนทีเราอยู่ร่วมกนั ในการ

พฒันาส่งเสริมความเจริญใหเ้กิดอยา่งยงัยนื และในโอกาสวนัแห่งความรัก จึงไดเ้ลือกเอาวนัแห่งความรักนี

เป็นวนัจดักิจกรรม เพือใหทุ้กคนไดแ้สดงออกถึงความรักทีจะร่วมกนัทาํเพือชุมชน เป็นการสร้างบุญสร้าง

กุศลร่วมกนัในวนัแห่งความรัก และเพือส่งเสริมใหม้าร่วมกนัออกกาํลงักายโดยการวิงและเดินเพือสุขภาพ

กายทีแข็งแรง สุขภาพใจทีเบิกบาน ดงัคอนเซปของการจดังานทีว่า “รักใครชวนมาวิง ให้หัวใจแข็งแรง รัก

เบ่งบาน” ในนามของผูจ้ดังาน ขอขอบคุณผูที้ใหก้ารสนบัสนุนการจดังาน และขอเชิญชวนทุกทุกท่านมาร่วม

ในกิจกรรมครังนี เพือร่วมกนัทาํประโยชน์เพือชุมชนร่วมกนั “รักใครชวนมาวิง ใหห้วัใจแข็งแรง รักเบ่งบาน” 

มตทิีประชุม รับทราบ 

4.5 โครงการตลาดนําการผลติ 

นายจิตรกร  เผด็จศึก (รองประธาน) กล่าวว่าการตลาดนาํการผลิต" ทาํเกษตรไทยสู่ความมนัคง“การตลาดนาํการ

ผลิต” ในภาคการเกษตร แนวคิดดา้นการบริหารจดัการสินคา้เกษตรแบบใหม่ ใหป้ริมาณการผลิตและความตอ้งการสินคา้

เกษตรเกิดความสมดุลกนั ใหเ้กษตรกรเชือมโยงกบัหน่วยงานต่าง ๆ  ทงั 
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ภาครัฐ เอกชน สหกรณ์การเกษตร และผูค้า้“การตลาดนาํการผลิต” ในภาคการเกษตร เป็นแนวคิดดา้นการบริหารจดัการ

สินคา้เกษตรแบบใหม่ เพือให้ปริมาณการผลิตและความตอ้งการสินคา้เกษตรเกิดความสมดุลกนั โดยสนับสนุนให้

เกษตรกรเชือมโยงกบัหน่วยงานต่าง ๆ  ทงัภาครัฐ เอกชน สหกรณ์การเกษตร และผูค้า้ ซึงทีผา่นมามีการดาํเนินงานคืบหนา้

แลว้หลายโครงการ เช่น การส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่ พืนที 3.72 ลา้นไร่ การส่งเสริมเกษตรอินทรียป์ลูกขา้วอินทรีย ์

120,000 ไร่ มีเกษตรกรเขา้ร่วมกว่า 36,000 ราย ช่วยให้ตน้ทุนลดลงและขายขา้วไดร้าคาสูงกว่าขา้วทวัไป ตนัละ 2,000-

8,000 บาท รวมทงัยงัเพิมช่องทางการจดัจาํหน่ายสินคา้เกษตรใน 38 จงัหวดั สร้างมลูค่ารวมกว่า 400 ลา้นบาทนโยบายการ

พฒันาการเกษตรของกระทรวงเกษตรฯ ทีผ่านมา ไดมุ่้งเน้นการลดตน้ทุนการผลิต และยกระดบัมาตรฐานสินคา้ โดย

ขบัเคลือนผา่นนโยบายสาํคญั 15 เรือง ประกอบกบัในปัจจุบนัภาคการเกษตรยงัมีปัญหาทีตอ้งเร่งแกไ้ขอยา่งต่อเนือง เช่น 

ราคาสินคา้เกษตรตกตาํ ผลผลิตลน้ตลาด ตน้ทุนการผลิตสูง ประสบภยัแลง้หรือนาํท่วม เป็นตน้ อีกทงัยงัมีสาเหตุมาจาก

เกษตรกรไทยยงัขาดปัจจยัสาํคญั 3 ดา้น คือ 1. ขาดความรู้ 2. ขาดเงินทุน 3. ไม่มีตลาดรองรับ ดว้ยเหตุนีกระทรวงเกษตรฯ 

จึงกาํหนดนโยบาย “การตลาดนาํการผลิต” ซึงจะเป็นแนวทางให้เกษตรกรและกลุ่มเกษตรกร วางแผนการผลิตเพือ

ตอบสนองกบัความตอ้งการของตลาด โดยความร่วมมือระหว่างกระทรวงเกษตรฯ กระทรวงพาณิชย ์และภาคเอกชนที

เกียวขอ้งบูรณาการการทาํงานร่วมกนั ตวัอยา่งเช่น จงัหวดัทีนาํนโยบายนีไปปฏิบติัและสาํเร็จอยา่งเป็นรูปธรรม ไดแ้ก่ 

จงัหวดัอุดรธานี โดยสาํนกังานเกษตรจงัหวดัอุดรธานี ไดจ้ดัพิธีลงนาม ตามพนัธสญัญานาํร่องระหว่างโรงพยาบาลกบั

วิสาหกิจชุมชนแปลงใหญ่ ในการจดัซือรายการอาหาร ประเภท ขา้วสาร พืชผกั และผลไมน้อกจากนีในดา้นสินคา้ประมง 

กรมประมงไดใ้ชน้โยบายดงักล่าวเพือสร้างสมดุลทางการตลาด ภายใต ้“โครงการส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่” เพือ

ส่งเสริมใหเ้กษตรกรมีการรวมกลุ่มการผลิตและการบริหารจดัการร่วมกนั โดยกรมประมงไดก้าํหนดยุทธศาสตร์การ

พฒันาแปลงใหญ่ดา้นประมงระยะเวลา 5 ปี (2560-2564) มีเป้าหมายพฒันาแปลงใหไ้ด ้300 แปลง โดยผลกัดนัใหเ้กษตรกร

ในแปลงใหญ่มีการรวมกลุ่ม จาํนวน 30 คน พืนทีไม่ตาํกว่า 300 ไร่ เพือร่วมกันวางแผนการผลิตให้สอดคลอ้งกับ

สภาพแวดลอ้มในพืนทีปัจจุบนัมีเกษตรกรทีเขา้ร่วมกลุ่มแปลงใหญ่ดา้นการประมง จาํนวน 77 แปลง เกษตรกรเขา้ร่วม

โครงการฯ 4,667 ราย พืนทีประมาณ 48,000 ไร่ มีชนิดสตัวน์าํทีหลากหลายตามความเหมาะสมของพืนทีและศกัยภาพของ

เกษตรกร โดยการดาํเนินการภายในปี 2560 ทีผา่นมาซึงมีแปลงใหญ่ทีประสบความสาํเร็จ สามารถลดตน้ทุนการผลิต เพิม

ผลผลิตสินคา้ประมง พร้อมยกระดบัฟาร์มสู่มาตรฐานของกรมประมง และอยู่ระหว่างการดาํเนินการส่งเสริมเกษตรกร

ปฏิบัติตามมาตรฐาน มกษ.7401-2557 รวมทังสร้างตลาดสินค้าประมงทีแน่นอน โดยมีการเจรจาธุรกิจระหว่าง

หา้งสรรพสินคา้ และบริษทัเอกชน ไดแ้ก่ สหกรณ์ผูเ้ลียงกุง้ลุ่มนาํท่าทอง จาํกดั จงัหวดัสุราษฎร์ธานี เป็นแปลงใหญ่ที

ประสบความสาํเร็จทีสุดส่วนการวางแผนการผลิตขา้วไดว้างเป้าหมายความตอ้งการใชข้า้วสาํหรับการผลิต ปี 2561/62 

ภายใตต้ลาดนาํการผลิต 30.42 ลา้นตนัขา้วเปลือก โดยกรมการขา้ว ไดก้าํหนดแผนการผลิตขา้ว ปี 2561/62 ตามความ

ตอ้งการใชข้า้วดงักล่าว 70.42 ลา้นไร่ ผลผลิต 33.422 ลา้นตนัขา้วเปลือก แบ่งเป็น รอบที 1 จาํนวน 58.21 ลา้นไร่ แยกเป็น 

ขา้วหอมมะลิ 23.27 ลา้นไร่ ขา้วหอมจงัหวดั 2.82 ลา้นไร่ ขา้วหอมไทย (ขา้วหอมปทุม) 1.03 ลา้นไร่ ขา้วเจา้ 14.84 ลา้นไร่ 

(ขา้วเจา้พืนนิม 0.74 ลา้นไร่ ขา้วเจา้พืนแข็ง 14.10 ลา้นไร่) ขา้วเหนียว 15.78 ลา้นไร่ ขา้ว กข43 0.12 ลา้นไร่ ขา้วอินทรีย ์

0.28 ลา้นไร่ และขา้วสี 0.07 ลา้นไร่ และ รอบที 2 มีพืนทีปลกูขา้ว จาํนวน 12.61 ลา้นไร่ คาดการณ์ผลผลิต 7.86 ลา้นตนั

ขา้วเปลือกจะเห็นไดว้่านโยบาย ’การตลาดนาํการผลิต“ สามารถช่วยวางแผนการผลิตให้กบัเกษตรกร สามารถช่วยลด

ตน้ทุนการผลิต อีกทงัเกษตรกรจะมีตลาดรองรับสินคา้ทีแน่นอน ผลผลิตไม่ลน้ตลาด เกษตรกรมีรายไดแ้ละมีความมนัคง 

มตทิีประชุม รับทราบ 
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4.6 เรืองเสนอเข้าสู่ กกร. และ กรอ.จงัหวดัฉะเชิงเทรา 

นายประโยชน์  โสรัจจกิจ (ประธาน) กล่าวว่าเรืองเสนอเขา้สู่ กกร. และ กรอ.จงัหวดัฉะเชิงเทรา 

1.ประเด็นด้านการพฒันาคุณภาพชีวติ 

ประเด็นที 1) การพฒันาดา้นการศึกษาของจงัหวดัฉะเชิงเทราทีอยูใ่นเกณฑต์าํกว่ามาตรฐาน 

ประเด็นที 2) การสร้างจงัหวดัฉะเชิงเทรา ใหเ้ป็นเมืองน่าอยู ่โดยเนน้ความสะอาดปลอดภยั 

2.ประเด็นด้านการแก้ไขปัญหา 

ประเด็นที 1) ขอใหห้น่วยงานภาครัฐกาํหนดแนวทางแกไ้ขปัญหาทางขา้มรถไฟในพืนทีเพือให้เกิดความ

ปลอดภยัในชีวิตและทรัพยสิ์นของประชาชน 

ประเด็นที 2) ขอใหห้น่วยงานทีรับผดิชอบเรืองแนววางท่อต่าง  ๆทีอยูใ่ตดิ้นชีแจงแนวทางการป้องกนัการ

เกิดอนัตราย แก่ประชาชนอยา่งทวัถึงอยา่งเป็นรูปธรรม (ท่อก๊าซ ท่อแก๊ส ท่อนาํดิบ) 

ประเด็นที 3) ขอให ้กกร.จงัหวดัฉะเชิงเทรา เขา้ไปมีส่วนร่วมในโครงการทีมีผลกระทบต่อภาคประชาชน 

3.ประเด็นการตดิตามเพอืให้เกดิเป็นรูปธรรม 

ประเด็นที 1) โครงการก่อสร้างทางหลวงสายเลียงเมืองฉะเชิงเทรา เพือแกไ้ขปัญหาการจราจรติดขดั 

ฃฃและรองรับเขตพฒันาพิเศษภาคตะวนัออก 

ประเด็นที 2) โครงการสูบนาํคืนถิน 

ประเด็นที 3) โครงการยกระดบัคุณภาพนาํประปาเพือนาํไปสู่ประปาดืมได ้

ประเด็นที 4) การส่งเสริมการท่องเทียวทางสายนาํ  

                 “โครงการท่องเทียวชุมชนบา้นท่าอิฐ ไหวพ้ระศกัดิสิทธิทางสายนาํ” 

ประเด็นที 5) ติดตามโครงการก่อสร้างถนนสายลาดกระบงั-อ่อนนุช ทีล่าชา้เกิดผลกระทบต่อประชาชน 

ประเด็นที 6) ติดตามความคืบหนา้โครงการอ่างเก็บนาํหว้ยกรอกเคียน และอ่างเก็บนาํคลองกะพง 

ประเด็นที 7) การติดตามโครงการรถบรรทุกสีขาว จงัหวดัฉะเชิงเทรา 

4.ประเด็นอนื  ๆ

ประเด็น ขอใหเ้งินจากการประมลูเลขทะเบียนสวยของจงัหวดัฉะเชิงเทรา เงินทีไดค้วรอยู่ในจงัหวดัอย่าง

นอ้ย 50% ไม่ควรไปอยูส่่วนกลางทงัหมด 

 มตทิีประชุม  รับทราบ 
 

ระเบียบวาระที 5 เรืองการขบัเคลอืนโครงการร่วมกบัหอการค้าไทย 

- การรณรงค์เพมิสมาชิกหอการค้าจงัหวดัฉะเชิงเทราตามโครงการขับเคลอืนระบบฐานข้อมูล

สมาชิก (MR) , TCC Connect และโครงการสิทธิประโยชน์ 

นายพรชยั  ธรรมจรูญ (ผูจ้ดัการ) กล่าวว่า หอการคา้ไทยไดใ้หสิ้ทธิประโยชน์ต่างๆ กบัสมาชิก

หอการคา้จงัหวดัทีลงระบบฐานขอ้มลูสมาชิก (MR) , TCC Connect ดงันี 

 1.โครงการมอบส่วนลด EMS แก่สมาชิกหอการคา้จงัหวดั 15% 

 2.โครงการสิทธิประโยชน์สมาชิกหอการคา้ กบั บางกอกแอร์เวย ์

 3.โครงการสินเชือ SMEs One สสว. 
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 4.SME เพือการจดัซือจดัจา้งภาครัฐ 

 5. หอการคา้ไทยร่วมกบับริษทั ปตท.นาํมนัและการคา้ปลีก จาํกดั (มหาชน) จดัทาํโครงการสิทธิ

ประโยชน์บตัรสะสมคะแนน Blue Card โดยมีวตัถุประสงคเ์พือส่งเสริมใหส้มาชิกหอการคา้ไทย และ

เครือข่ายหอการคา้จงัหวดั สามารถเขา้ถึงสิทธิประโยชน์บตัรสะสมคะแนน Blue Card เพือสะสมคะแนน

เพิม 2 เท่า และสามารถนาํคะแนนสะสมมาแลกเพือใชแ้ทนเงินสด ทงัยงัสามารถรับส่วนลดและสิทธิพิเศษ

ต่าง ๆ เมือซือผลิตภณัฑห์รือใชบ้ริการของ PTT Station และร้านคา้ทีเขา้ร่วมโครงการ 

 อยากเชิญชวนใหส้มาชิกหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา กรอกขอ้มลูในระบบ TCC Connect ใน

โทรศพัทมื์อถือของตวัเอง ตามลิงคที์ทางสาํนกังานหอการคา้ จดัส่งให ้หากมีขอ้สงสยั หรือมีปัญหา ในการ

กรอกขอมลู สามารถสอบถามไดที นายพรชยั ธรรมจรูญ 098-8316933  

มตทิีประชุม รับทราบ 

ระเบียบวาระที 6 รายงานสถานะทางการเงินของหอการค้าจงัหวดัฉะเชิงเทราณ วนัที 30 พฤศจกิายน 2563 

มตทิีประชุม รับรอง 

ระเบียบวาระที 7 เรืองอนืๆ  

นายประโยชน์ โสรัจจกิจ (ประธานหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา) กล่าวว่า การจดัทาํบนัทึกขอ้ตกลง

โครงการซือขายขา้วล่วงหนา้ของจงัหวดัฉะเชิงเทราประชุมเพือหารือในการเขา้ร่วมบนัทึกขอ้ตกลง (MOU) 

นาํร่อง โครงการซือขายขา้วล่างหน้าระหว่างสภาเกษตรกรจงัหวดัฉะเชิงเทรา และชมรมโรงสีขา้วจงัหวดั

ฉะเชิงเทรา  ซึงเบืองตน้ไดมี้การประชุมหารือร่วมกนัระหว่างสภาเกษตรกรจงัหวดัฉะเชิงเทรา ชมรมโรงสี

ขา้งจงัหวดัฉะเชิงเทรา แลว้ และไดใ้หส้ภาเกษตรกรจงัหวดัฉะเชิงเทรา ร่างบนัทึก MOU เพือนาํมาเสนออีกครังหนึง 

นายรังสรรค์ กาสูลงค์ (ผูแ้ทนสภาเกษตรกรจังหวดัฉะเชิงเทรา) กล่าวว่า จากการประชุมหารือ

ร่วมกันในเรืองโครงการนาํล่องบนัทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการซือขายข้าวล่างหน้าของจังหวดั

ฉะเชิงเทรา เพือเป็นการนาํล่องระหว่างเกษตรกร กบัโรงสีขา้วนนั  จะมีการกาํหนดประชุมเพือหารือในการ

เข้าร่วมบันทึกข้อตกลง (MOU) นําร่อง โครงการซือขายข้าวล่างหน้าระหว่างสภาเกษตรกรจังหวัด

ฉะเชิงเทรา และชมรมโรงสีขา้วจงัหวดัฉะเชิงเทรา  ซึงจะมีการเชิญผูเ้ขา้ประชุมหารือประกอบดว้ย ผูแ้ทน

หอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา  สภาเกษตรกรจงัหวดัฉะเชิงเทรา ชมรมโรงสีขา้วจงัหวดัฉะเชิงเทรา เกษตรกร

บางส่วนในเขตอาํเภอบางนาํเปรียวและพืนทีใกลเ้คียงมาหารือร่วมกนัอีกครังหนึงก่อนทีจะมีการทาํบนัทึก

ขอ้ตกลงร่วมกนั กาํหนดในวนัองัคารที 19 มกราคม 2564 เวลา 10.00 น. ณ อาคารอเนกประสงค์ สุเหรา

ดารุ้นคอยร้อต ไปจากฉะเชิงเทรา  ก่อนจะขึนสะพานคลอง 18 เลียวซา้ยเขา้ไปประมาณ 2 กิโลเมตร  

มตทิีประชุม รับทราบ 

ปิดประชุม เวลา 19.30 น. 
 

( นางวรนิตกตญาณ ) 

เลขาธิการหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา /ตรวจรายงานการประชุม 

นายพรชยั ธรรมจรูญ  ผูจ้ดัการหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา / บนัทึกรายงานการประชุม 

นางนาํฝน ชะเอมทอง   เจา้หนา้ทีหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา / พิมพร์ายงานการประชุม 



 

 

 

 


