
  การประชุมคณะกรรมการหอการค้าจังหวดัฉะเชิงเทรา  ครังท ี /  

วนัพฤหัสบดทีี    มกราคม   
ณ ห้องประชุมสํานักงานหอการค้าจงัหวดัฉะเชิงเทรา ต. หน้าเมือง อ. เมือง จ. ฉะเชิงเทรา   

 

ผู้เข้าประชุม 

 1.นายวฒันา รัตนวงศ ์       ประธาน 

 2.นายสมนึก ทกัษิณา        ประธานกิตติมศกัดิ 

 3.นายชาลี เจริญสุข        กรรมการกิตติมศกัดิ 

 4.นายอุทยั  ศรีสาลีกุลรัตน ์       กรรมการกิตติมศกัดิ 

 .ดร.บุญทอง เตียรประเสริฐ       ประธานทีปรึกษา 

 .นายชยัรัตน์     โสธรนพบุตร       รองประธาน 

 7.นางบุญมี ศรีสุข        รองประธาน 

 .นายวสนัต ์ ศิรินภารัตน์       รองประธาน 

 .นายอาทร ช่วยณรงค ์       รองประธาน 

 10.นายไชยา       สิทธิเจริญพร       รองประธาน 

 11.นายจิตรกร เผด็จศึก        รองประธาน 

 12.นายอาทร ผดุงเจริญ       รองประธาน 

 .นายกาํพล เลิศเกียรติดาํรงค ์      รองประธาน 

 14.นายจอมพงษ ์ชูทบัทิม        เลขาธิการ 

 .นายณรงคศ์กัดิ แกว้เมืองเพชร       ปฏิคม 

 16.นายชยัรัตน์      ตนัคงคารัตน ์       กรรมการ 

 .นางสาวภาวริน  นอ้ยใจบุญ       กรรมการ 

 .นายสุนทร กระตุกฤกษ ์       กรรมการ 

 .นายพงษศ์กัดิ เสริมศกัดิศศิธร       กรรมการ 
       

วาระที  เรืองแจ้งเพอืทราบ 

- กจิกรรมร่วมกบัหอการค้าอนืๆ 

 -  มกราคม  นายจอมพงษ ์ชูทบัทิม เลขาธิการ นายณรงคศ์กัดิ  แกว้เมืองเพชร ปฏิคม นายชยัรัตน์ ตนั 

คารัตน์ กรรมการ นายพรชยั  ธรรมจรูญ ผูจ้ดัการหอการคา้ฯ นางนาํฝน ชะเอมทอง เจา้หนา้ที ร่วมประชุมคณะกรรมการ

หอการคา้กลุ่มเบญจบูรพาสุวรรณภูมิ ครังที /  ณ หอ้งประชุมมหาวิทยาลยั กรุงพนมเปญ จงัหวดัพนมเปญ ประเทศ

กมัพชูา สรุปการประชุมคณะกรรมการบริหารหอการคา้กลุ่มเบญจบูรพาสุวรรณภูมิ สัญจร จงัหวดัพนมเปญ ประเทศ



กมัพชูา   คณะกรรมการบริหารหอการคา้ กลุ่มเบญจบูรพาสุวรรณภูมิ ซึงประกอบดว้ย หอการคา้จงัหวดัสมุทรปราการ 

ฉะเชิงเทรา นครนายก สระแกว้ ปราจีนบุรี   

          -ไดรั้บการรายงาน สถานการณ์การคา้ และการลงทุนในประเทศกมัพชูา จากนายจิรวุฒิ สุวรรณอาจ อคัรราชทูตที

ปรึกษา(ฝ่ายการพาณิชย)์ผูอ้าํนวยการสาํนกังานส่งเสริมการคา้ในต่างประเทศ ณ.กรุงพนมเปญ  

           -การกาํหนดกลุ่มจงัหวดั 18 กลุ่ม(ใหม่) โดยฉะเชิงเทรายา้ยมา อยู่กลุ่มจงัหวดัภาคตะวนัออก 1 ประกอบดว้ย 

ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง เพือใหส้อดคลอ้งกบันโยบายการพฒันาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวนัออก EEC 

           -การคงอยู่ของกลุ่มเบญจฯตามแนวทางกลุ่มเดิม ยงัคงมีอยู่จนถึงปีงบประมาณ 2561 จะเปลียนเมือถึง

ปีงบประมาณใหม่ 2562 แต่เนืองการรวมกลุ่มเบญจฯมานาน 11 ปี มีแนวทางเป็นไปทางเดียวกนั และเกิดประโยชน์ต่อ

ส่วนรวมมาอยา่งยาวนาน ท่านประธานทุกท่านมีความเขม้แข็งต่อการพฒันาหอการคา้ มติในการประชุมนีจึงขอให้คงอยู่

ของกลุ่มเบญจบูรพาสุวรรณภูมิยงัคงอยูต่่อไป 

  มกราคม  เวลา . - .  น. นายชาลี  เจริญสุข กรรมการกิตติมศกัดิ ร่วมประชุมร่วมกบักระทรวง

แรงงานและภาคเอกชน  สถาบนั (กกร) กาํหนดจดัประชุมหารือและรับฟังขอ้เสนอแนะนาํทางการพฒันาฝีมือแรงงาน

และความตอ้งการแรงงานรอบรับในเขตระเบียงเศรษฐกิจ พิเศษภาคตะวนัออก (EEC)  ณ ห้องประชุมนครเนืองเขต

โรงแรมซนัธารา เวลเนส ไดแ้ก่ จงัหวดัระยอง ชลบุรี ฉะเชิงเทรา  

   มกราคม  เวลา .  น.หอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา ร่วมตอ้นรับคณะหอการคา้ไทย เยียมชมการ

บริหารธุรกิจตามหลกันวตักรรมโตโยตา้ ภายใต ้กิจกรรม  TSC Smart Onsite Visit ณ บริษทั โตโยตา้ โรงงานบา้นโพธิ 

จาํกดั โดยนางอาภรณ์  วชัระ รองประธาน อนุเคราะห์สถานทีจอดร โรงเบียร์แปดริว อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา  

  มกราคม  เวลา . - .  น. นายวฒันา  รัตนวงศ ์ประธาน  นางบุญมี ศรีสุข รองประธาน นายณรงค์ศกัดิ 

แกว้เมืองเพชร ปฏิคม นายพรชยั  ธรรมจรูญ ผูจ้ดัการหอการคา้ ฯ  ร่วมมิติใหม่หอการคา้ชลบุรี สู่เวทีความร่วมมือทุกทุกภาคส่วน 

และ  ผลงานนวตักรรมภายใต ้ความร่วมมือกบัมหาวิทยาลยับูรพา ณ ห้องประชุม CL  อาคารปฏิบติัการพืนฐานและศูนย์

เครืองมือวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยับูรพา จงัหวดัชลบุรี  

 กุมภาพนัธ ์  เวลา . - .  น. นายวฒันา  รัตนวงศ ์ประธาน ร่วมแสดงความยินดีนายฉัตรชยั  พรหมเลิศ 

ไดด้าํรงตาํแหน่งปลดักระทรวงมหาไทย และประชุมหารือแนวทางความร่วมมือการดาํเนินงานร่วมกนัระหวา่งหอการคา้

ไทยกบักระทรวงมหาดไทย ณ หอ้งรับรองปลดักระทรวงฯ ชนั  กระทรวงมหาดไทย 

 กุมภาพนัธ ์  เวลา .  น.หอการคา้จงัหวดั จดัประชุมร่วมกบัสาํนักงานโยธาธิการและผงัเมืองจงัหวดั

ฉะเชิงเทรา เพือเสนอขอ้คิดในการจดัทาํผงัเมือง ชุมชน บา้นโพธิ-พนมเกาะขนุน - บางปะกง-แปลงยาว ณ ห้องประชุม

สาํนกังานหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา  

6 กุมภาพนัธ์  เวลา .  น.หอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา ร่วมประชุมหารือ การร่วมโครงการวิจยัและ

พฒันา นวตักรรม สู่ผลิตภณัฑ์    ไทย  เพือเชือมโยงสู่การพฒันาทางดา้นวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี กบั สวทช. ณ ห้อง

ประชุมสาํนกังานหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา  

12 กุมภาพนัธ ์  เวลา . - .  น.หอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา ร่วมชมการถ่ายทอดสด Facebook ของ

หอการคา้ไทย และภาษีทีดินและสิงปลกูสร้าง ณ หอ้งประชุมสาํนกังานหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา  



 

 กุมภาพนัธ ์  เวลา . - .  น. นายวฒันา  รัตนวงศ ์ประธาน ร่วมประชุมคณะกรรมการหอการคา้ไทย 

ครังที /  ณ หอ้งสมัมนา อาคาร  ชนั  มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย 
     

- กจิกรรมร่วมกบัภาครัฐ 

 มกราคม  เวลา . - .  น. นายวฒันา  รัตนวงศ ์ประธาน นายมนัส ตนังาม นายอาทร ผดุงเจริญ รองประธาน 

ร่วมประชุมติดตามขอ้เสนอพฒันาเศรษฐกิจและสังคมภาคตะวนัออก กระทรวงมหาดไทย  ณ ห้องประชุม แก้วเจ้าจอมองค์การ

บริหารส่วนจงัหวดัชลบุรี อ.เมือง จ.ชลบุรี สรุปในเบืองตน้ไดว้่า 1.ดา้นเศรษฐกิจ การคา้ การลงทุน คุณปรัชญา จะเป็นผูแ้ทนใน

นาํเสนอต่อทีประชุม 2.ดา้นเกษตร ทีประชุมตอ้งการให้ผูแ้ทน จากสภาเกษตรกร หรือภาคเกษตร เป็นผูน้าํเสนอ ซึง ประธานการคา้

หอจนัทบุรี รับเรือง ไปประสานในพืนที เพือหาผูแ้ทนจากภาคเกษตร 3.ดา้นการท่องเทียว เป็นผูแ้ทนจากนครนายก ประธาน

อุตสาหกรรมท่องเทียวนครนายก 4.ดา้นทอ้งถิน นายกองค์การบริหารส่วนจงัหวดัชลบุรี เป็นผูแ้ทนในการนาํเสนอ  ทงันีโครงการ

ต่าง  ๆทีถกูยกขึนมาในช่วงการแบ่งกลุ่ม(ตามประเด็นยทุธศาสตร์) ผูแ้ทนจากสภาพฒัน์ฯใหข้อ้แนะนาํว่า การประชุม ครม.สญัจร  

และติดตามงานนัน –ควรเป็นโครงการทีอยู่ในแผนแลว้ และตอ้งการเร่งรัด -ควรเป็นโครงการที "พร้อม" ดาํเนินการหากไดรั้บ

งบประมาณ (โครงการมโน ไปเวทีอืน) -ควรเป็นโครงการที impact ทงัภาค -โครงการทีเสนอไปแลว้แต่ไม่รู้ว่า กาํลงัดาํเนินการ

หรือไม่ หรือไม่รู้ว่าอยู่ในขนัตอนไหน ไม่ควรนาํเสนอในเวทีนี (หมายความว่า ควรเป็นโครงการที นรม.ไม่เคยตรวจติดตาม)

โครงการท่องเทียวโดยชุมชนทงัหลาย ใหไ้ปใชง้บกลางปี 2561 (5,000 ลา้นบาท) ทีรัฐบาลจะจดัสรรใหก้บั กรมการพฒันาชุมชน 

ไปนาํเสนอในวนัองัคารที 23 เช่นกนั 

  21 มกราคม 2561. เวลา 09.00-12.00 น ณ นายชาลี  เจริญสุข กรรมการกิตติมศกัดิ ร่วมประชุมหารือระหว่างกระทรวง

แรงงาน กบั กกร. เรืองความตอ้งการแรงงานรองรับการพฒันาในพืนทีระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวนัออก (EEC ) ห้องประชุมนครเนือง

เขต โรงแรมชนัธาราเวลเนส อ เมือง จ ฉะเชิงเทรา 

  มกราคม  เวลา . - .  น.นายมนัส ตนังาม นายอาทร ผดุงเจริญ รองประธาน ร่วมประชุมสรุปขอ้เสนอ

การพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมภาคตะวนัออก ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชนั กรุงเทพมหานคร สรุปโครงการทีประชุมกบั

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ในส่วนของหอการค้าและจังหวดัฉะเชิงเทรา เสนอเข้า คณะรัฐมนตรีสัญจร ในวนัที5-6 

กุมภาพนัธ ์    1.วงแหวน 55 km.  ยงัไม่รวมไฟฟ้า ประลงใตดิ้น 

2.ขยาย8เลนสายเลียงเมือง 5 km+สะพานขา้มแม่นาํ 

3.ขยายเสน้ทางแยกดอนสีนนทไ์ป 331  20 km 

4.ขยายเสน้ทางพนม-เขาหินซอ้น 24  km 

5.ขุดลอกปากแม่นาํบางปะกง 

6.ลอ้มรัว 110 kmป้องกนัชา้งป่า 

  7.การบริหารจดัการนาํในอ่างสียดัและแควระบม 

8.การท่องเทียวเชิงนิเวศ 

9.ปัญหาขยะ 



10.การพฒันาแรงงานภาคอุตสาหกรรม 

หมายเหต ุขอ้ 7-10 เป็นโครงการภาครวมทีทุกจงัหวดันาํเสนอและถกูบรรจุไวใ้ห้แต่ละหน่วยงาน รับผดิชอบนาํเสนอในภาครวม 

   ขอ้ 1-6  อยูใ่นแผนดาํเนินการระหว่างปี 62- 2563 ของแผนพฒันา EEC. 

  มกราคม  เวลา .  น. นายจิตรกร  เผด็จศึก รองประธาน ร่วมประชุมคณะกรรมการประสานและ

ขบัเคลือนนโยบายสานพลงัประชารัฐ ประจาํจงัหวดัฉะเชิงเทรา ครังที /  ณ ห้องประชุมสุนทรพิพิธ ศาลากลาง

จงัหวดัฉะเชิงเทรา  

  มกราคม  เวลา . - .  น.นายชาลี  เจริญสุข กรรมการกิตติมศกัดิ  ร่วมพิธีเปิดอบรมแนวทางการ

ดาํเนินงานงานพฒันาฝีมือแรงงานในองคก์รใหเ้กิดประสิทธิภาพ ภายใตกิ้จกรรมหลกั เสริมสร้างองค์ความรู้และพฒันาทกัษะฝีมือ

แรงงานภาคอุตสาหกรรม โครงการ พฒันาศกัยภาพอุตสาหกรรมด้วยการสร้างเสริมความรู้ นวตักรรมเทคโนโลยีการ ผลิต ตาม

แผนปฏิบติัราชการประจาํปี งบประมาณ พ.ศ.  กลุ่มจงัหวดัภาคกลางตอนกลาง ณ ห้องบุษราคมั ชนั  โรงแรมแกรนด์ รอยลั 

พลาซ่า อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา  

  มกราคม  เวลา .  น. นายชาลี  เจริญสุข กรรมการกิตติมศกัดิ ร่วมประชุมคณะกรรมการกาํหนดราคา

ทรัพยจ์งัหวดัฉะเชิงเทรา ครังที /  ณ สาํนกังานบงัคบัคดีจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

  มกราคม  เวลา .  น.นายมนสั ตนังาม รองประธาน ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการประชาสัมพนัธ์แห่งชาติ 

ระดบัจงัหวดั จงัหวดัฉะเชิงเทรา ครังที /  ณ ห้องประชุมสาํนักสวสัดิการและคุม้ครองแรงงาน  ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

สรุปการประชุมโดยการพิจารณาคดัเลือกแผนโครงการของแต่หน่วยงานของรัฐ มาทาํแผนประชาสัมพนัธ์ให้สอดคลอ้ง

กบัยุทธศาสตร์ชาติ ยุทธศาสตร์ภาค และจงัหวดัฉะเชิงเทรา เลือกมา 3โครงการ เพือประชาสัมพนัธ์ในปีงบประมาณ 

2561   คือ 1.โครงการพฒันาการเลียงสตัวน์าํในพืนทีเหมาะสม 2.ถนนตน้แบบแห่งความปลอดภยั 3.โครงการส่งเสริม

ปลกูไมเ้ศรษฐกิจในเขตปฏิรูปทีดินเพือการอนุรักษแ์ละฟืนฟสูภาพแวดลอ้ม 

  มกราคม  เวลา .  น. นายจอมพงษ์ ชูทบัทิม เลขาธิการ ร่วมประชุมการจดัทาํงบประมาณรายจ่าย

เพิมเติม ประจาํปีงบประมาณ  และแนวทางการปฏิบติัของกระทรวงทีเกียวขอ้งในการบริหารเชิงพืนทีผ่านวีดีทศัน์

ทางไกล(Video Conferenee)กระทรวงมหาดไทย ณ หอ้งประชุมมรุพงษศิ์ริพฒัน์ ชนั  ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา   

  มกราคม  เวลา .  น. นายสมควร  ศรีชยั รองประธาน ร่วมประชุมคณะกรรมการพฒันาสือปลอดภยั

และสร้างสรรคจ์งัหวดัฉะเชิงเทรา ครังที /   ณ หอ้งประชุมสุนทรพิพิธ ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา  

26 มกราคม  เวลา .  น. นายจิตรกร เผด็ศึก รองประธาน ร่วมพิธีเปิดงาน มหกรรมสินค้าเกษตรปลอดภยักลุ่ม

จังหวัดภาคกลางตอนกลาง ภายใต้โครงการพัฒนาเกษตรและสถาบันเกษตรกรด้านธุรกิจเกษตร กิจกรรมหลักเป็นการ

ประชาสัมพนัธ์ และส่งเสริมช่องทางการตลาดสิค้าเกตรปลอดภยั กลุ่มจังหวดัภาคกลางตอนกลาง ณ ศูนยอ์ยุธยาซิตีการ์ด จ.

พระนครศรีอยธุยา 

  มกราคม  เวลา .  น.นายจิตรกร  เผด็จศึก รองประธาน ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงาน มหกรรม

สินค้าเกษตรปลอดภัยก ลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนกลาง ณ ศูนย์การค้าอยุธยาซิตีพาร์ค อ.พระนครศรีอยุธยา                       

จ.พระนครศรีอยธุยา  



  มกราคม  เวลา .  น. นายณัฏฐ์ กิตติกูล กรรมการ ร่วมประชุมคณะกรรมการพิจารณาเงือนไขใน

ใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจาํทาง ประจาํจงัหวดัฉะเชิงเทรา ครังที / ณ ห้องประชุมนาม ตณัฑิกุล 

สาํนกังานขนส่งจงัหวดัฉะเชิงเทรา  

 มกราคม  เวลา . - .  น. ณ นายณรงคศ์กัดิ แกว้เมืองเพชร ปฏิคม ร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็น

ครังที  (ปฐมนิเทศโครงการศึกษาความเหมาะสมถนนสายแยกทล. -มล.  จงัหวดัปทุมธานี) ห้องประชุมโชคอนันต ์

ชนั  อาคารเรียนรวมและอาํนวยการมหาวิทยาลยัราชภฎัราช นครินทร์ อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา  

 มกราคม  เวลา .  น. นายวฒันา  รัตนวงศ ์ประธาน ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ประจาํเดือน

มกราคม ณ หอ้งประชุมมรุพงษศิ์ริพฒัน์ ชนั  ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา   

 มกราคม  เวลา .  น. นายณรงค์ศกัดิ แกว้เมืองเพชร ปฏิคม ร่วมประชุมคณะกรรมการรักษาความ

มนัคงและความสงบเรียบร้อยจงัหวดัฉะเชิงเทรา ครังที /  ณ ห้องประชุมมรุพงษ์ศิริพฒัน์ ชนั  ศาลากลางจงัหวดั

ฉะเชิงเทรา   

 มกราคม  เวลา .  น. นายณรงค์ศกัดิ แก้วเมืองเพชร ปฏิคม ร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์

อาํนวยการป้องกนัปราบปรามยาเสพติดจงัหวดัฉะเชิงเทรา ครังที /  ณ ห้องประชุมมรุพงษ์ศิริพฒัน์ ชนั  ศาลา

กลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา   

 มกราคม  เวลา .  น.นายชาลี  เจริญสุข กรรมการกิตติมศกัดิ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีบนัทึกขอ้ตกลง

ความร่วมมือระหว่างจงัหวดัฉะเชิงเทรา กบัสาํนักงานพฒันาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) 

(สทอภ.) ในโครงการสัมมนาพฒันา ผูน้าํทอ้งที ปราชญ์ชาวบา้น ( บวร . ) ขบัเคลือนการพฒันาเชิงพืนทีอย่างยงัยืน 

แบบองคร์วม ในจงัหวดัระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวนัออก ( EEC) (รุ่นที  จงัหวดัฉะเชิงเทรา)  ณ ธาราบางคลา้ ต.หัวไทร 

อ.บางคลา้ จ.ฉะเชิงเทรา 

 กุมภาพนัธ ์  เวลา .  น.   นายจิตรกร  เผด็จศึก รองประธานร่วมประชุมคณะทาํงานทีเกียวขอ้งกบัการ

บงัคบัใชก้ฎหมายภายในตามโครงการรถบรรทุกนาํหนกัเกิน ในพืนทีจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

 กุมภาพนัธ ์  เวลา .  น. นายจิตรกร  เผด็จศึก รองประธาน ร่วมประชุมหารือแนวทางการดาํเนินการ

ฝึกอบรมเชิงปฏิบติัการกิจกรรมเตรียมความพร้อมผูป้ระกอบการเพือกา้วหนา้สู่ยคุ Industry 4.0 ณ หอ้งประชุมสาํนกังาน

อุตสาหกรรมจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

4 กุมภาพนัธ ์  เวลา .  น. นายชาลี  เจริญสุข กรรมการกิตติมศกัดิ ประชุมขบัเคลือนยุทธศาสตร์ผลไม้

ภาคตะวนัออก ร่วมกบัรัฐมนตรีกรกระทรวงพาณิชย ์ณ  หอ้งประชุมมหาวิทยาลยับูรพา วิทยาลยัเขตจนัทบุรี ณ จงัหวดั

จนัทบุรี    

5 กุมภาพนัธ ์  เวลา .  น. นางวรนิต  กตญาณ รองประธาน ร่วมพิจารณาคดัเลือกผลงานการประกวด

คลิปวีดีโอเพือประชาสมัพนัธ ์ตลาดตอ้งชม ภายใต ้โครงการส่งเสริมการตลาดกลาง ตลาดชุมชนประชารัฐเพือพฒันา

เศรษฐกิจภูมิภาค ระดบัจงัหวดั (รอบคดัเลือก) ณ หอ้งประชุมมหาวิทยาลยัราชภฎัราชนครินทร์  



5 กุมภาพนัธ ์  นายวฒันา  รัตนวงศ ์ประธาน ร่วมประชุมหารือหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ในพืนที

ภาคตะวนัออก ร่วมกบั นายอุตตม  สาวนายน  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ณ หอ้งมณีทิพย ์ โรงแรมนิว แทร

เวิล ลอร์ด โฮเทล ณ จงัหวดัจนัทบุรี 

6 กุมภาพนัธ ์  เวลา . - .  น.นายอาทร ผดุงเจริญ นายจิตรกร  เผด็จศึก รองประธาน นายณรงค์ศกัดิ 

แกว้เมืองเพชร ปฏิคม ร่วมการวางแผนจดัทาํผงัเมืองชุมชนบา้นโพธิ และผงัเมืองรวมชุมชนพนมสารคม-เกาะขนุน 

จงัหวดัฉะเชิงเทรา ณ หอ้งประชุมมรุพงษศิ์ริพฒัน์ ชนั  ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

-  กุมภาพนัธ ์  เวลา .  น.  นายชาลี  เจริญสุข กรรมการกิตติมศกัดิ ร่วมสัมมนาผูแ้ทนเครือข่าย ECO 

Networke โครงการทวนสอบตามตัวทดสอบตามตัวชีวดัเพือเทียบระดับหรือเลือนระดับ ( - ) การพฒันาเมือง

อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ตามตวัชีวดั  มิติ  ดา้น  ตวัชีวดั  จงัหวดั ณ หอ้งทบัทิม โรงแรมแกรนด์ รอยลั พลาซ่า อ.เมือง 

จ.ฉะเชิงเทรา  

 กุมภาพนัธ์  เวลา . - .  น. นายจอมพงษ์  ชูทับทิม เลขาธิการ ร่วมประชุมสัมมนาเรืองการ

ขบัเคลือนนโยบายกระทรวงเกษตร และสหกรณ์ ในระดบัพืนทีสู่การปฏิบติั ครังที  ภาคกลางและภาคตะนออก ณ 

โรงแรมแอมบาสเดอร์ จ.ชลบุรี   

 กุมภาพนัธ ์  เวลา .  น.   นายอาทร ผดุงเจริญ รองประธาน  นายชาลี  เจริญสุข กรรมการกิตติมศกัดิ

ร่วมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพือพฒันาและแกไ้ขปัญหาเศรษฐกิจจงัหวดัฉะเชิงเทรา (กรอ.จงัหวดั) ครังที 

/  ณ หอ้งประชุมศนูยข์อ้มลูอาเซียน ชนั  ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

 กุมภาพนัธ ์  เวลา .  น. นายจิตรกร  เผด็จศึก รองประธาน ร่วมประชุมผ่านวีดีทศัน์ทางไกล (Video 

Conferenee)   เพือชีแจงการดาํเนินโครงการตลาดประชารัฐ ณ ห้องประชุมมรุพงษ์ศิริพฒัน์ ชนั  ศาลากลางจงัหวดั

ฉะเชิงเทรา 

  กุมภาพนัธ ์  เวลา .  น. นายจิตรกร  เผด็จศึก รองประธาน ร่วมประชุมการดาํเนินการขอขึนทะเบียน

สิงบ่งชีทางภูมิศาสตร์ ( GI) ของจังหวดัฉะเชิงเทรา ครังที /  ณ ห้องประชุมสุนทรพิพิธ ศาลากลางจังหวัด

ฉะเชิงเทรา    

 กุมภาพนัธ ์  เวลา .  น. นายจิตรกร  เผด็จศึก รองประธาน ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการพฒันาการ

เกษตรและสหกรณ์ จงัหวดัฉะเชิงเทรา ครังที /  ณ หอ้งประชุม ศนูยข์อ้มลูอาเซียน ชนั  ศาลาจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

 กุมภาพนัธ ์  เวลา .  น. นายอาทร ผดุงเจริญ รองประธาน  ร่วมประชุมพิจารณาคดัหมู่บา้นอจัฉริยะ    

( Smart Village) ตน้แบบของจงัหวดัฉะเชิงเทรา ณ หอ้งประชุมสุนทรพิพิธ ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา    

 กุมภาพนัธ ์  เวลา . - .  น. นายจิตรกร  เผด็จศึก รองประธาน นายสมชัย ์ยงศิริ ประธานนักธุรกิจ

รุ่นใหม่ ร่วมโครงการสานพลงัประชารัฐสร้างฝ่ายฝ่ายมีชีวิต รักษป่์า ส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากสู่ชุมชนเขม้แข็ง ณ ศูนย์

ศึกษาการพฒันาเขาหินซอ้น อนัเนืองมาจากพระราชดาํริ อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา  

16 กุมภาพนัธ ์  เวลา .  น. นายมนัส ตนังาม รองประธาน ร่วมประชุมคณะกรรมการอาํนวยการรักษา

ความมนัคงภายในจังหวดัฉะเชิงเทรา พร้อมกาํลงัพลทีปฏิบัติ หน้าทีในกองอาํนวยรักษาความมนัคงภายในจงัหวดั

ฉะเชิงเทรา ณ หอ้งประชุม มรุพงษศิ์ริพฒัน์ (ชนั ) ศาลาจงัหวดัฉะเชิงเทรา 



 

 กุมภาพนัธ์  เวลา . - .  น.นายอาทร ผดุงเจริญ นายจิตรกร เผด็จศึก รองประธาน ร่วมประชุม

ติดตามความตอ้งการ แนวทางการดาํเนินการ EEC และ Smart City ของจงัหวดัฉะเชิงเทรา ณ ห้องประชุมสุนทรพิพิธ 

ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา   

  กุมภาพนัธ ์  เวลา .  น. นายชาลี  เจริญสุข กรรมการกิตติมศกัดิ  ร่วมประชุมคณะกรรมการพฒันา

องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัฉะเชิงเทรา และประชาคมระดบัจงัหวดั ณ หอ้งประชุมบางแกว้ องค์การบริหารส่วนจงัหวดั

ฉะเชิงเทรา ต.บางแกว้ อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา  

  กุมภาพนัธ ์  เวลา . - .  น. นายชาลี  เจริญสุข นายอุทยั  ศรีสาลีรัตน์ กรรมการกิตติมศกัดิ นาง

บุญมี  ศรีสุข รองประธาน นายณรงคศ์กัดิ  แกว้เมืองเพชร ปฏิคม ร่วมประชุมหารือการสาํรวจความตอ้งการแรงงานของ

สถานประกอบการ ปี  และการวางแผนการผลิตกาํลงัคน ณ ห้องประชุม ชนั  อาคารราชนครินทร์ มหาวิทยาลยั

ราชภฎัราชนครินทร์ จ.ฉะเชิงเทรา  

    กุมภาพนัธ ์  เวลา .  น. นายจิตรกร เผด็จศึก รองประธาน ร่วมประชุมคณะกรรมการประสานและ

ขบัเคลือนนโยบายสานพลงัประชารัฐประจาํจงัหวดัฉะเชิงเทรา (คสป.) ครังที /  ณ หอ้งประชุมศนูยข์อ้มูลอาเซียน 

ชนั  ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา  
    

- กจิกรรมอนืๆ  

สมาคมผูป้กครองและครูเบญจมราชรังสฤษฎิ ขอรับการสนบัสนุนการจดังานและซือบตัรร่วมงาน  

พบปะสังสรรค์ วนัรักเบญจมฯ ครังที /  ในวนัเสาร์ที  มีนาคม  เวลา 18.00 น. ณ โรงเรียน  เบญจมราช

รังสฤษฏิ อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 

 สหพนัธส์มาคมสตรีนกัธุรกิจ และวิชาชีพแห่งประเทศไทย ประชาสมัพนัธ ์โครงการคดัเลือกนกั 

ธุรกิจสตรีตวัอย่าง และนักวิชาชีพสตรีตวัอย่าง ประจาํปี  และรางวลัสตรีผูน้าํธุรกิจอนุรักษ์โลกตวัอย่าง ปี  

กรรมการและสมาชิกท่านใดสนใจ ขอแบบฟอร์มใบสมคัร เพือส่งประวติัและผลงาน ตามคุณสมบติัตามหลกัเกณฑ์ขอ

แต่ละโครงการทีท่านสนใจ  ภายในวนัที  มีนาคม   เพือเขา้รับการพิจารณาคดัเลือกต่อไป 
    

  มตทิีประชุม รับทราบ 
 

วาระที  เรืองรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการหอการค้าจงัหวดัฉะเชิงเทรา ครังที /  

  มตทิีประชุม รับรอง 
 

วาระที  เรืองสืบเนืองจากการประชุมครังทีแล้ว 

.  การจดังานหอการค้าเกษตรและอุตสาหกรรมแฟร์   

นางบุญมี  ศรีสุข  (รองประธาน) กล่าวว่าเรืองการจดังานหอการคา้เกษตรแฟร์ หรือหอการคา้แฟร์  

ต่อไปทางหอการคา้จะมาคาดหวงัการจดังานหารายไดจ้ากหอการคา้แฟร์ คงเป็นเรืองยากแลว้ เพราะไม่เหมือนสมยัก่อน

ทีไม่เคยมีใครจดังาน แต่ปัจจุบนันีโครงการประชารัฐเกิดขึนมาทุกจงัหวดัและทุกภาคส่วน พาณิชย ์อุตสาหกรรม พฒันา



ชุมชน วฒันธรรม และทอ้งถิน  องคก์รนีตอ้งมีหนา้ที จดัตลาดประชารัฐเพือให้ผูป้ระกอบการทอ้งถินมีพืนทีขายของ  

ตลาดประชารัฐทีดิฉนัดูแลอยู ่ชือตลาดประชารัฐคนไทยยิ มได ้ของพฒันาชุมชน บริหารจดัการโดยผูป้ระกอบการ จดั

หนา้ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทราทุกตน้เดือน วนัจนัทร์ องัคาร พุธ  วนั ค่าบูธ  บาท หอการคา้จดังาน ค่าบูธ ,  

บาท  วนั และช่วงเดือนกุมภาพนัธ ์ทีเราเคยกาํหนดจะจดังาน หอการคา้เกษตรแฟร์ ก็คงจดัไม่ไดแ้ลว้ เพราะมีงานเยอะ

มาก งานวนัมะม่วงอาํเภอพนมสารคาม วนัที -  กุมภาพนัธ ์  งานวนัมะม่วงแฟชนัไอแลนด ์วนัที  กุมภาพนัธ ์-

 มีนาคม  งานขนมหวานอาหารอร่อย วนัที -  มีนาคม  งานมะม่วงบางคลา้ ปลายเดือนมีนาคม งานมะม่วง

แปดริว  มีนาคม-  เมษายน  งานหอการพืนเมืองของ ททท. วนัที -  พฤษภาคม  มีงานติดต่อกนัทุกเดือน 

ดิฉนัคิดว่าหอการคา้เกษตรแฟร์  คงจดัไม่ไดแ้ลว้ คงตอ้งไปจดังานหอการคา้แฟร์ เดือนพฤศจิกายน เลย  ส่วนเรืองสถานที ยงัไม่

มี อยากฝากคุณจิตรกร เผด็จศึก เรืองสถานทีสนามยิงปืน ตอนนีไดป้ระสานงานไปถึงไหนแลว้ ช่วยแจง้ให้สมาชิกทราบดว้ย 

แลว้จะเสร็จทนัเดือนพฤศจิกายน  ทีหอการคา้จะจดังานหอการคา้แฟร์หรือเปล่า  

 มตทิีประชุม รับทราบ  และเห็นควรจดังานหอการคา้เกษตรแฟร์และหอการคา้แฟร์ พร้อมกนั ในช่วงตน้

เดือนพฤศจิกายน   
 

3.2 สรุปการจดังานแสดงความยนิดี และงานส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2561 

 นางบุญมี  ศรีสุข  (รองประธาน) กล่าวว่า จดังานแสดงความยนิดี และงานส่งทา้ยปีเก่าตอ้นรับปีใหม่ 2651ไดมี้

การประชุมและขอมติทีประชุมแลว้ ว่าปีนีเราจะจดังานทีโรงแรมใหย้งิใหญ่ วตัถุประสงคก์ารจดังานคือให้บุคลทวัไป ได้

รับรู้ผลงานของหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา ทีผา่นมา หอการคา้มีหนา้ทีทาํอะไร มีผลงานอะไรบา้ง ไดรั้บรางวลัอะไรมาบา้ง ดงัทีท่าน

ประธานกล่าวขา้งตน้ และในการจดังานครังนีจะ มีการรณรงคเ์พิมสมาชิกใหม่ของหอการคา้ โดยการใหก้รรมการหรือสมาชิกหอการคา้

ทีมาร่วมงาน  ท่าน ลงทะเบียนเขา้งาน ,  บาท พาคนทีเป็นเป้าหมายจะสมคัรสมาชิกหอการคา้มาได ้  ท่าน โดย  ท่านทีพามา ไม่

ตอ้งลงทะเบียนเขา้งาน แต่ตอ้งเสียค่าสมคัรแรกเขา้สมาชิกหอการคา้ ,  บาท  และจะไดค่้าบาํรุงจากสมาชิกใหม่ปี ละ ,  

บาททุกปี กรรมการบริหารงานหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา มีทงัหมด  คน คาดหวงัไว ้ทีจะไดส้มาชิกใหม่เพิมขึน  

คน แต่วนังานไดส้มาชิกใหม่  คน ถือว่าการจดังานไม่ประสบความสาํเร็จ เพราะกรรมการบางคนไม่ให้ความร่วมมือ 

ไม่ไดแ้นะนาํ และพาสมาชิกใหม่มาร่วมงาน ตามมติทีประชุม การจะจดักิจกรรมใดๆ กรรมการหอการคา้ตอ้งให้ความ

ร่วมมือกัน ถึงจะนําพาองค์กร ให้ประสบความสําเร็จได้ แต่การจัดงานครังนีก็ถือว่าไม่ได้ขาดทุน เพราะเราเก็บ

ค่าลงทะเบียนเข้างานจากกรรมการและสมาชิกทีมาร่วมงาน ท่านละ ,  บาท ได ้   คน เป็นเงิน ,  บาท ค่า

สมคัรแรกเขา้สมาชิกให ้  คน เป็นเงิน ,  บาท  รวมรายรับ ,  บาท  เพือเป็นค่าใชจ่้ายในการจดังาน    

อยากจะเสนอว่า หอการค้ามีผลงานเยอะแยะมากมาย ประชุมร่วมกับจังหวดัทุกวนั แต่หอการค้าจังหวัด

ฉะเชิงเทรายงัไม่มีแผนงานประจาํปี ว่าภายใน  ปีบริหารงาน หอการคา้จะจดักิจกรรมอะไรบา้ง เพือหารายได ้มาไวใ้ช้

จ่ายในการบริหารงานใน  ปี เราเป็นคณะกรรมการบริหาร ตอ้งมาช่วยกนัคิดไดแ้ลว้ ว่าเราจะทาํอะไรเพือองคก์รบา้ง ทุก

วนันีเงินบริหารไม่พอใช ้ก็ยืมคุณวฒันา รัตนวงศ ์ประธานหอการคา้ฯ และอีกเรือง อยากเสนอว่าจะทาํอะไร เพือเป็น

ประโยชน์สาํหรับสมาชิกหอการคา้บา้ง เขา้มาเป็นสมาชิกหอการคา้ แลว้ไดอ้ะไร ตอ้งตอบโจทยต์รงนีใหไ้ดก่้อน   



ดิฉนัไดท้ราบข่าวมาจากลกูชาย ของดิฉันทีเป็นคณบดีคณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลยับูรพาว่า ทางหอการคา้

จงัหวดัชลบุรี จะมีงาน มิติใหม่หอการค้าจงัหวดัชลบุรีสู่เวทีความร่วมมือทุกภาคส่วนและ  ผลงาน INNOVAION 

ภายใตก้าร MOU  กบัมหาวิทยาลยับูรพา ในวนัที  มกราคม  เวลา . - .  น. ณ ห้องประชุม CL  ชนั  

อาคารปฏิบติัการพืนฐานและศูนยเ์ครืองมือวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยับูรพา จึงอยากจะเชิญชวนให้

คณะกรรมการหอการคา้ไปร่วมงาน จะไดมี้มุมมองใหม่ ๆ กลบัมาพฒันาองค์กรของเราบา้ง ดิฉันจะเชิญลูกชาย และ

เพือนของลูกชาย รองผูอ้าํนวยการฝ่ายโปรแกรมสนับสนุนการพฒันาเทคโนโลยีและนวตักรรม (ITAP)  ฝ่ายพฒันา

เทคโนโลยอุีตสาหกรรม มาใหค้าํแนะนาํและใหค้าํปรึกษา กบัคณะกรรมการหอการคา้ ฯ การทีจะทาํโครงการต่างๆ วิจยั

ต่างๆ  จะทาํในนามส่วนตัวหรือในนามองค์กรก็ได้ ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย ถา้ทาํวิจัยผ่านแลว้ ถา้เรารอได้อาจจะมี

งบประมาณมาสนบัสนุน หรือถา้ไม่รองบประมาณ ปรึกษาเรืองค่าใชจ่้ายได ้อีกเรืองทีอยากจะแจง้ใหท้ราบไดไ้ปประชุม

ร่วมกบัอุตสาหกรรมจงัหวดั สรุปว่าการเชือมโยงธุรกิจรายใหญ่เพือเชือมโยงวิสาหกิจชุมชนการทาํ CSR ของบริษทั ให้

บริษทัในภาคอุตสาหกรรม ประมาณ  บริษทั มาช่วยกลุ่มวิสาหกิจชุมชนว่าตอ้งการเครืองมือ เครืองจกัรอะไร ช่วย

สนบัสนุนส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน SME เพือรองรับ การท่องเทียวชุมชน หมู่บา้น CID เป็นหมู่บา้นท่องเทียว   ดิฉันได้

เสนอในส่วนของอาํเภอบางคลา้ ไปสวนมะม่วงคุณมานพ สวนมะพร้าวคุณแดง หมู่บา้นนาํตาลสด มะม่วงกวนเนรัญชรา 

นทัพรมะพร้าวแกว้ หมีกรอบ ขนมเปียะ ในโครงการทีจะไดพ้ฒันาเป็นแหล่งท่องเทียวชุมชน ไดรั้บการสนับสนุนจาก

อุตสาหกรรมจงัหวดั และการปันนักธุรกิจอุตสาหกรรมแปรรูป กลุ่มเกษตรกร แปรรูป SME เกษตร จะมีอาจารยที์

ปรึกษาลงมาให้คาํแนะนาํ ให้ความช่วยเหลือพฒันา ให้ เราแปรรูป ให้เราได้งบจากอุตสาหกรรม ให้เราไดเ้ป็นแหล่ง

ท่องเทียว ทีจริงแลว้หอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา มีทีปรึกษาเช่นพาณิชยจ์งัหวดั อุตสาหกรรมจังหวดั พฒันาชุมชน 

ท่องเทียว หอการคา้ไดเ้คยเขา้ไปปรึกษาหรือพดูคุยกบัหน่วยงานเหล่านีบา้งหรือเปล่า ว่าแต่ละหน่วยงานทีเกียวขอ้งกบั

หอการคา้ มีโครงการ งบประมาณอะไรบา้งที จะเป็นประโยชน์กบัสมาชิกหอการคา้ไดบ้า้ง ดิฉันไปไม่ไดไ้ปในนาม

องคก์ร เชิญในนามส่วนตวั เพราะดิฉนัไปร่วมประชุม ดิฉนัสามารถออกความคิดเห็น หรือเสนอแนะสิงทีเป็นประโยชน์ 

กบัชุมชน หรือหรือผูป้ระกอบการ สามารถมาประสานงานต่อได ้ดิฉนัทาํงานเพือชุมชน เพือส่วนรวม ทาํใหภ้าคราชการ

มองเห็น และให้ความสาํคญั และอย่างจะพฒันาชุน หรือท้องถินให้เขม้แข็ง  อยากจะขอความคิดเห็นในทีประชุมว่า

หอการค้าควรจะจัดงานหอการค้าแฟร์แค่ปีละ  ครังพอ ประมาณ ก่อนงานนมสัการหลวงพ่อโสธรช่วงต้นเดือน

พฤศจิกายน   งานหอการคา้เกษตรแฟร์ ไม่ตอ้งจดัแลว้ สถานทีก็ไม่มี และ ตลาดนดัมีเกือบทุกวนั    

ดร.บุญทอง  เตียรประเสริฐ (ประธานกรรมการทีปรึกษา) กล่าวว่าการจดักิจกรรมแต่ละครังทีให้มีรายไดเ้ขา้

หอการคา้ เงินสนบัสนุนก็มาจากคณะกรรมการหอการคา้ทงันนั ปีๆ หนึงก็สนบัสนุนกิจกรรมหอการคา้เป็นหมืนๆบาท 

ต่อคน และดูจากรายรับรายจ่ายของการจดักิจกรรม เงินทีเหลือ ก็มาจากเงินสนับสนุนจากคณะกรรมการทงันัน ถา้เรา

บริหารงานแบบนี คงจะไม่ดีแน่ เพราะสินปีงบดุลออกมา ติดลบตลอด อยากจะให้หาโครงการใหม่ทาํบา้งทีไม่รบกวน

สมาชิก และเหลือเงินเยอะ ใหค้ณะกรรมการ ช่วยกนัคิดและเสนอมา 

นายวฒันา  รัตนวงศ ์(ประธาน) กล่าวว่าจากการจดังานหอการคา้แฟร์อยากให้คงไวทุ้กปีๆละครัง เพราะเป็น

กิจกรรมของหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทราไปแลว้  งานหอการคา้เกษตรแฟร์ ก็คงไม่ไดจ้ดัแลว้  

  มตทิีประชุม รับทราบ 



 

 .  การจดัทําเสือสัญลกัษณ์ ของของหอการค้าจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

 นายจอมพงษ ์ ชูทบัทิม (เลขาธิการ) กล่าวว่า การจดัทาํเสือสัญลกัษณ์หอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา ขณะนีไดจ้ดัทาํผา้

พืนเมือง สีเขียวสม้ฟ้า  ทีชุมชนบา้นอ่างเตย อาํเภอท่าตะเกียบ จงัหวดัฉะเชิงเทรา และไดท้าํการสั งทอผา้แลว้ ประมาณเดือนมีนาคม 

 ถึงจะไดผ้า้ ถา้ไดผ้า้มาแลว้ จะดาํเนินการต่อ โดยจะมีการออกแบบ และติดต่อร้านตดัเสือผา้  ใหม้าวดัตวัคณะกรรม หอการคา้ และ

สงัตดั ต่อไป  

 มตทิีประชุม รับทราบ 
 

 .  การจดัประชุมใหญ่สามญัสมาชิก ประจาํปี  

 นายจอมพงษ์  ชูทบัทิม (เลขาธิการ) กล่าวว่าจากการประชุมเตรียมงานได้มีข้อสรุปดงันี กาํหนดจดัในวนั

พฤหสับดีที  มีนาคม  สถานที ใหช่้วยกนัไปดูความเหมาะสมและนาํมาเสนอ เช่นโรงแรม / ร้านอาหาร / สถานที

ราชการ เป็นตน้ หวัขอ้การเสวนา โดยเรียนเชิญผูท้รงคุณวุฒิจากภาคส่วนต่างๆ มาบรรยายพิเศษใหค้วามรู้กบัสมาชิก 

 นายวฒันา  รัตนวงศ ์(ประธาน) กล่าวว่าการจดัประชุมใหญ่สามญัสมาชิก ประจาํปี  ในทีประชุมคราวที

แลว้ มีกรรมการเสนออยากใหเ้ชิญ คุณชชัชาติ สิทธิพนัธุ ์ประธานเจา้หนา้ทีบริหารและกรรมการผูจ้ดัการ บริษทั ควอลิตี

เฮา้ส์ จาํกดั (มหาชน) มาบรรยายพิเศษ หวัขอ้ “การปรับตวัของภาคธุรกิจการคา้ต่อโครงการพฒันาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาค

ตะวนัออก EEC” ตอ้งใหท้างสาํนกังานหอการคา้ ติดต่อประสานงานไป ว่าท่านว่างวนัไหน แลว้ค่อยกาํหนดวนัประชุม

ใหญ่ หรือจะเชิญทาง สาํนักงานพฒันาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) เป็นหน่วยงานในกาํกับของ

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ีมาบรรยายพิเศษใหฟั้งจะไดห้ลากหลาย  

มตทิีประชุม รับทราบ 
 

วาระที    เรืองเพอืพจิารณา 

.  พจิารณาการสรุปผลการประชุมในการประชุมต่างๆ ทีมตีวัแทนของหอการค้าเข้าร่วม   

นายจอมพงษ ์ ชูทบัทิม (เลขาธิการ) กล่าวว่าการเขา้ร่วมประชุมกบัส่วนราชการต่างๆ เวลาในทีประชุมมีการ

ขอรับการสนบัสนุน หรือบริจาค ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นเงิน สิงของหรืออืน  ๆคนทีเขา้ประชุมแทนประธานหอการคา้ฯ  ไม่มี

สิทธิตดัสินใจเอง ขอให้มาปรึกษาในทีประชุมกลุ่มย่อยคณะกรรมการหอการคา้ฯ ก่อนว่าในทีประชุม เห็นชอบให ้

สนบัสนุนหรือไม่สนบัสนุน เป็นจาํนวนเงินเท่าไหร่  ตอ้งผา่นมติทีประชุมหอการคา้ก่อน แลว้ค่อยแจง้กบัทางหน่วยงาน

นันๆ ภายหลงั และการไปร่วมประชุมแต่ละครัง ให้คนทีไปประชุม ช่วยสรุปสาระสําคญั หรือมติทีประชุม ของการ

ประชุมนนัๆ มาแจง้ทางกลุ่มไลน์หอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา ใหก้รรมการและสมาชิกหอการคา้ฯ ทราบดว้ย จะไดเ้ป็น

ประโยชน์กบัคณะกรรมการและสมาชิก เรืองการประชุมต่างๆร่วมกบัทางจงัหวดั  

นายชาลี  เจริญสุข (กรรมการกิตติมศกัดิ) กล่าวว่า ในการประชุมต่างๆ ร่วมกบัจงัหวดั วนัๆ  ประชุมหลายเรือง 

บางเรืองใชเ้วลา หลายชวัโมงการทีจะมาสรุปรายงานการประชุมต่างๆ ถือว่าเป็นเรืองยากมาก แค่ในการประชุมแต่ละ

ครัง สรุป ยอ่ๆ ว่ามติทีประชุมใหด้าํเนินการเรืองนีอยา่งไร ไดง้บประมาณจากไหน จะทาํโครงการอะไรบา้ง เอาเฉพาะ



เรืองทีสําคัญ เป็นประโยชน์ และเกียวข้องกับทางหอการคา้พอ เรืองแจง้เพือทราบของหอการค้าเยอะมาก เพราะ

หอการคา้ประชุมร่วมกบัจงัหวดัทุกวนั และเรืองการทีจงัหวดัขอรับบริจาค หรือสนบัสนุนเป็นเงิน เคยมีมติทีประชุมไป

แลว้ ว่าประธานหอการคา้อนุมติัได ้ไม่เกิน ,  บาท มากกว่านัน ตอ้งมาเขา้ทีประชุมกลุ่มย่อย และผ่านมติทีประชุม

หอการคา้ก่อน  

นายกาํพล เลิศเกียรติดาํรง (รองประธาน) กล่าวว่า เห็นดว้ยว่า การประชุมในแต่ละเรือง ตอ้งให้ฝ่ายนันๆ เขา้

ประชุมทุกครัง เวลาไปร่วมประชุม จะไดต่้อเนือง แต่ถา้ติดธุระ มีคนอืนไปแทน แต่ก็ตอ้งพอรู้เรืองและสานต่อเรืองเดิม

ได ้ควรจะมี การสรุปการประชุมแต่ละครังไว ้อย่างต่อเนืองว่าครังนีมติทีประชุมว่าอย่างไร แลว้ตงัแฟ้มแต่ละเรืองไว ้

เวลาตามเรืองตามงานจะไดมี้เอกสารไวด้ ู

มตทิีประชุม รับทราบ 
 

4.2 โครงการ “บริจาคโลหิต 60 พรรษา หอการค้าร่วมใจ ถวายเป็นพระราชกุศล”           

      ร่วมกบั บริษัท เรืองวาแสตนดาร์ดอนิดัสตรี จาํกดั 

นายจอมพงษ ์ ชูทบัทิม (เลขาธิการ) กล่าวว่า หอการคา้ไทย ขอความร่วมมือหอการคา้จงัหวดั จดัโครงการ “บริจาคโลหิต 

60 พรรษา หอการคา้ร่วมใจ ถวายเป็นพระราชกุศล” สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี   ทีผ่านมา หอการคา้จงัหวดั

ฉะเชิงเทราจดักิจกรรมรับ บริจาคโลหิต เป็นประจาํทุกปี  ปีละ  ครัง ในเดือนกุมภาพนัธ์ และเดือนกรกฎาคม เดือนกรกฎาคม จะ

ร่วมกบักาชาดจงัหวดัฉะเชิงเทรา เดือนกุมภาพนัธ ์จะ ร่วมกบับริษทัเรืองวาแสตนดาร์ดอินดสัตรี จาํกดั ในปีนี กาํหนดจดักิจกรรม

ในวนัพฤหัสที  กุมภาพนัธ์  เวลา .  น. ณ ห้องประชุมใหญ่ บริษัท เรืองวาแสตนดาร์ด อินดัสตรี จาํกัด  จึงขอเชิญ

คณะกรรมการและสมาชิกหอการคา้ร่วมบริจาคโลหิตตามวนัเวลา และสถานทีขา้งตน้      

นายอาทร  ช่วยณรงค ์(รองประธาน) กล่าวว่ากาชาดจงัหวดัฉะเชิงเทรา ฝากเชิญชวนใหป้ระชนชาชนทวัไป ร่วม 

บริจาคโลหิต ทีผา่นมา ปี  มียอดบริจาคลดลงจาก ปี  ประมาณ ,  คน ไดโ้ลหิตลดนอ้ยลง ประมาณ ,  

ยนิูต ทีตอ้งไปแจกจ่ายตามโรงพยาบาลอาํเภอต่างๆ ในจงัหวดัฉะเชิงเทรา จึงขอประชาสัมพนัธ์ กรรมการและสมาชิก

หอการคา้และบุคคลทวัไป ให้ร่วมบริจาคโลหิตเพิมขึน ทีผ่านมากาชาดจังหวดัฉะเชิงเทรา ร่วมกบัโรงพยาบาลพุทธ     

โสธร รับบริจาคโลหิตทุกวนัพุธที  และพุธที  ของเดือน เวลา . - .  น  ณ ทีว่าการอาํเภอเมืองจงัหวดัฉะเชิงเทรา   

 มตทิีประชุม รับทราบ 

  วาระท ี   เรืองข้อเสนอ ประเด็นปัญหาต่างๆ เข้าสู่ กรอ.จ.ฉช/หอการค้ากลุ่มเบญจบูรพาสุวรรณภูม ิ

- การเรียกเกบ็ค่าบริการของบริษัท โทรศัพท์ ทีไม่เป็นธรรมต่อลูกค้า 

นายชยัรัตน ์ โสธรนพบุตร (รองประธาน) กล่าวว่าการเรียกเก็บค่าบริการของบริษทั โทรศพัท ์ทีไม่เป็นธรรมต่อลกูคา้ 

การเก็บเงินค่า SME โทรศพัท ์ทีเราไม่ไดส้มคัร และมาเรียกเก็บค่าบริการรายเดือน เป็นการโหลดคลิปต่าง  ๆเขา้มาทาง SME เราตอ้ง

จ่ายเงินเพิมอีกเดือนละ หลายร้อยบาท  อยากเสนอใหท้างหอการคา้ทาํหนงัสือถึงหน่วยงานทีเกียวขอ้งใหเ้ขา้มาจีแจงใหท้างคณะกรร 

มการทราบ จะไดไ้ม่ตอ้งเสียผลประโยชน์  

 มตทิีประชุม                   รับทราบ 

 

  



วาระที  6  เรืองระเบียงเศรษฐกจิภาคตะวนัออก ( EEC)   

 นายจอมพงษ ์ ชูทบัทิม (เลขาธิการ) กล่าวว่า กาํหนดการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานทีและลงพืนที

ตรวจราชการของนายกรัฐมนตรี และประชุมร่วมการพฒันาเศรษฐกิจพืนทีภาคตะวนัออก ในระหว่างวนัจนัทร์ที  และองัคารที  

กุมภาพนัธ ์  โดยมีกาํหนดการคร่าว  ๆดงันี วันจันทร์ที  กุมภาพันธ์  –ช่วงเชา้ตรวจราชการในพืนทีจงัหวดัตราด -ช่วง

บ่ายประชุมยทุธศาสตร์ภาคตะวนัออกร่วมกบัภาคเอกชน ผูว้่าราชการ  จงัหวดั   และผูบ้ริหารทอ้งถิน ณ จงัหวัดจนัทบุรี (สถานที

ยงัไม่กาํหนดชดัเจน)  วันอังคารที  กุมภาพันธ์  -ช่วงเชา้ ประชุม ครม. (จนัทบุรี)  -ช่วงบ่าย นายกรัฐมนตรี ตรวจราชการ

พืนทีจนัทบุรี ส่วนรัฐมนตรี กระจายตรวจพืนทีจงัหวดั ในกลุ่มล่วงหน้าก่อน ครม.สัญจร ซึงทางสภาพฒัน์ฯ เป็นผูก้าํหนด  ทงันี 

จะมีการประชุมติดตาม โครงการ/ขอ้เสนอ สู่การพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมภาคตะวนัออก ต่าง  ๆกาํหนดปฏิทินคือ 

.วนัศุกร์ที  มกราคม  เวลา .  – .  น ประชุมที อบจ.ชลบุรี  

   โดยมี นายนิสิต จนัทร์สมวงศ ์รองปลดักระทรวงมหาดไทย เป็นเจา้ภาพ (มหาดไทยเป็นเจา้ภาพ) 

.วนัองัคารที  มกราคม   ประชุมที โรงแรมมิราเคิล แกรนด ์คอนเวนชนั กทม.โดยมี 

   รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานทีประชุม (มหาดไทยเป็นเจา้ภาพ) 

.วนัพุธที  มกราคม  ประชุมที กทม.(ยงัไม่ระบุสถานที) (สภาพฒัน์ฯ เป็นเจา้ภาพ) 

ในส่วนของหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา ไดมี้การประชุมระดมความคิดเห็นเพือเสนอโครงการ โดยสรุป ประกอบดว้ย

ประเด็นหัวข้อ  พฒันาพนืทีระเบียงเศรษฐกจิพเิศษภาคตะวนัออก (EEC) ให้เป็นเขตเศรษฐกจิทีดีและ 

  ทันสมยัทีสุดในภูมภิาคอาเซียน 

1.1 เร่งรัดโครงการก่อสร้างทางแนวใหม่ สาย ทางเลียงเมืองฉะเชิงเทรา 

1.2 เร่งรัดโครงการดา้นคมนาคมเพือรองรับการพฒันาพืนทีระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวนัออก (EEC) 

ประเด็นหัวข้อ   พฒันาภาคตะวนัออกให้เป็นแหล่งผลติอาหารทีมคีุณภาพและได้มาตรฐานสากล 

2.1โครงการจดัสร้างศนูยร์วมและกระจายสินคา้ใหเ้ป็นแหล่งผลิตอาหารทีมีคุณภาพ 

      และไดม้าตรฐานสากล 

ประเด็นหัวข้อ   ปรับปรุงมาตรฐานสินค้าและธุรกจิบริการด้านการท่องเทียว 

3.1 โครงการใชพื้นทีของรัฐใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดในการพฒันาดา้นธุรกิจบริการและการท่องเทียว 

ประเด็นหัวข้อ   พฒันาพนืทีเศรษฐกจิชายแดนให้เป็นประตูเศรษฐกจิเชือมโยงกบัประเทศเพอืนบ้าน 

          และเจริญเตบิโตอย่างยงัยนื 

1.1 โครงการรถไฟรางคู่เชือมโยงสู่ประเทศเพือนบา้น 

ประเด็นหัวข้อ   เร่งแก้ไขปัญหาทรัพยากรธรรมชาตทิีมคีวามวกิฤตแิละจดัระบบการบริหารจดัการมลพษิ 

                            ให้มปีระสิทธิภาพเพมิขึน   



1.1 โครงการขุดลอก ปากแม่นาํบางปะกง เพือการระบายนาํทีมีประสิทธิภาพ 

1.2 โครงการศึกษาการเปิด-ปิดเขือนทดนาํบางปะกง เพือประโยชน์สูงสุดในการบริหารทรัพยากรนาํ 

1.3 โครงการสูบนาํคืนถิน 

1.4 โครงการสร้างโรงไฟฟ้ากาํจดัขยะเพือลดปริมาณขยะ 

 มตทิีประชุม รับทราบ 

 

 วาระที    เรืองยุทธศาสตร์จงัหวดั/หอการค้าจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

  ไม่มเีรืองเสนอ 

 มตทิีประชุม รับทราบ 

 

วาระที    เรืองนําเสนอนักธุรกจิรุ่นใหม่ YEC  

  นายชาลี  เจริญสุข  (กรรมการกิตติมศกัดิ) กล่าวว่า ขอประชาสมัพนัธ ์เชิญชวนทุกท่านซือบตัรคอนเสิร์ตการ

กุศล  พบความสนุกไร้ขีดจาํกดั กบั YEC Charity Concert โดยศิลปิน "ออฟ ปองศกัดิ" นกัร้องมากความสามารถ ทีขึน

เวทีคอนเสิร์ตสดไดม้นัทีสุด   วตัถุประสงคก์ารจดังาน รายไดห้ลงัหกัค่าใชจ่้าย เพือสนบัสนุนโครงการฝายมีชีวิต ใน

พืนทีจงัหวดัฉะเชิงเทรา ในวนัพฤหสัที 22  กุมภาพนัธ ์2561 ณ โรงเบียร์แป 

แปดริว ตงัแต่เวลาสามทุ่มเป็นตน้ไป โต๊ะ VIP ราคา ,  บาท นงัได ้  คน โต๊ะ Good View ราคา ,  บาท นงัได ้  

คน โต๊ะ ราคา ,  บาท นงัได ้  คน  กรรมการท่านใดสนใจสามารถจองโต๊ะและเลือกผงัโต๊ะไดเ้ลย  

 มตทิีประชุม รับทราบ 

 

วาระที   สรุปรายรับรายจ่าย เดือนกรกฎาคม –ธันวาคม  

 มตทิีประชุม รับรอง 
 

วาระที  10  เรืองอนืๆ   

นายสมนึก  ทกัษิณา (ประธานกิตติมศกัดิ) กล่าวว่า ปัจจุบนันีในกลุ่มไลน์หอการคา้ มีหลากหลายมาก และการ

ส่งรูปส่งสวสัดีตอนเช้า เยอะมาก บางทีอยากจะดูอะไรทีเป็นสาระสําคญัหาไม่เจอ อยากเสนอให้ตังไลน์ใหม่เฉพาะ

คณะทาํงานของหอการคา้ฯ        

นายอาทร ช่วยณรงค ์(รองประธาน) กล่าวว่าไลน์ คณะทาํงานของหอการคา้ฯ มีอยูแ่ลว้ ชือยทุธศาสตร์หอการคา้  

อยากเสนอว่า ต่อไปใหมี้แอดมิน คนดูแลไลน์ จะเชิญคนเขา้ หรือเอาคนออก ใหเ้ป็นหนา้ทีของเลขาธิการหอการคา้ การ

ตงักฎระเบียบของไลน์กลุ่มออกมาใหทุ้กคนรับทราบ และขอใหทุ้กคนปฏิบติัตาม กฎระเบียบ    

 นายชยัรัตน์  โสธรนพบุตร (รองประธาน) กล่าวว่า อยากฝากเรือง การไปขึนทะเบียนแรงงานต่างดา้ว อยากให้มี

การนดัหมายล่วงหนา้ เช่น กาํหนดช่วงเวลาใหน้ายจา้งไปรับบตัรคิวมาก่อน ว่าคิวทีเท่าไหร่ กีโมงถึงกีโมง แลว้ค่อยพา

คนงานไป เช่น  ชวัโมง ทาํได ้  คน บตัรคิวที  เวลา . - .  น บตัรคิวที  . - .  น. ทีผา่นมาให้ไปนั งรอที

ละ -  คน รอนานมาก  อยากฝากในการประชุมหารือระหว่างกระทรวงแรงงาน กบั กกร. เรืองความตอ้งการแรงงานรองรับ



การพฒันาในพืนทีระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวนัออก (EEC ) ในวนัอาทิตยที์ 21 มกราคม 2561 เวลา 09.00-12.00 น  ณ ห้อง

ประชุมนครเนืองเขต โรงแรมชนัธาราเวลเนส อ เมือง จ ฉะเชิงเทรา                                                                                                                             

 มตทิีประชุม รับทราบ 

 

 

ปิดประชุม เวลา .  น. 
 

 

( นายจอมพงษ ์ ชูทบัทิม ) 

เลขาธิการหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา /ตรวจรายงานการประชุม 

 

นายพรชยั ธรรมจรูญ ผูจ้ดัการหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา / บนัทึกรายงานการประชุม 

นางนาํฝน ชะเอมทอง เจา้หนา้ทีหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา / พิมพร์ายงานการประชุม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 


