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รายงานการประชมุ 
คณะกรรมการและท่ีปรกึษาคณะกรรมการบริหาร  
สภาอตุสาหกรรมจงัหวดัฉะเชิงเทรา ครัง้ท่ี 2/2561 

วนัพฤหสับดีท่ี 26 เมษายน 2561 เวลา 16.00 – 18.00 น. 
 ณ ห้องทบัทิม โรงแรมแกรนด ์รอยลั พลาซ่า อ าเภอเมืองฉะเชิงเทรา จงัหวดัฉะเชิงเทรา 

คณะท่ีปรกึษากิตติมศกัด์ิมาประชุม 
 1. นายวรีะกติติ ์ รนัทกจิธนวชัร ์ อุตสาหกรรมจงัหวดัฉะเชงิเทรา / แทน ผูว้่าราชการจงัหวดัฉะเชงิเทรา 
 2. พลตรพีณิชย ์ ศริพิละ  รองผูอ้ านวยการรกัษาความมัน่คงภายในจงัหวดัฉะเชงิเทรา 
 3. พลตรวีรยุทธ แกว้วบิลูยพ์นัธุ ์ ผูบ้ญัชาการกองพลทหารราบที ่11 
    (พ.ต.ธนัวา สขุศรทีอง เขา้ประชมุแทน) 

4. พล.ต.ต.ธรีพล จนิดาหลวง ผูบ้งัคบัการต ารวจภูธรจงัหวดัฉะเชงิเทรา 
              (พ.ต.ท.วชิาญ จติตยานนัท ์ เขา้ประชมุแทน) 
 5. นายกติต ิ เป้าเป่ียมทรพัย ์ นายกองคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดัฉะเชงิเทรา 
    (นายกฤษฎา วงคก์ าภ ู เขา้ประชมุแทน) 
 6. น.ส.ประภาศร ี พษิณุพงควชิชา หวัหน้าส านกังานจงัหวดัฉะเชงิเทรา 
    (นายทศพล เลอสวุณิช เขา้ประชมุแทน) 
 7. นายบรรจง กนะกาศยั นายอ าเภอเมอืงฉะเชงิเทรา 
    (น.ส.ภคัภาภรณ์ วรขนัธ ์ เขา้ประชมุแทน) 
 8. นายมาโนช แสงประเสรฐิ แรงงานจงัหวดัฉะเชงิเทรา 
 9. นายศกัดิศ์ลิป์ ตุลาธร  สวสัดกิารและคุม้ครองแรงงานจงัหวดัฉะเชงิเทรา 
 10.นางทพิาพรรณ ไทยม ี ผูอ้ านวยการส านกังานพฒันาฝีมอืแรงงานฉะเชงิเทรา 
 11.นางสดุา สหุลง  พฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนุษยจ์งัหวดัฉะเชงิเทรา 
    (นางสาวจารณ ี อ่อนรศัม ี เขา้ประชมุแทน) 
 12.นางอาฑติยา ยิง่สงู  สถติจิงัหวดัฉะเชงิเทรา 
     (นายสอิง้ สอนสง่า  เขา้ประชมุแทน) 
 13.นายทรงศกัดิ ์ ฉลาดพงศพ์นัธ ์ หวัหน้าส านกังานป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัหวดัฉะเชงิเทรา 
                (นายปิยวฒัน์ ปิยะวงศไ์พศาล เขา้ร่วมประชมุ) 
 14.น.พ.ปรารถนา ประสงคด์ ี นายแพทยส์าธารณสขุจงัหวดัฉะเชงิเทรา 
     (นายเลศิชาย เลศิวุฒ ิ เขา้ประชมุแทน)  
 15.นางสาวปัทมา ศรสีขุ  สรรพสามติพืน้ทีฉ่ะเชงิเทรา 
 16.นายวสิตูร เจรญิวงษ ์ ผูอ้ านวยการส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาฉะเชงิเทรา เขต 2 
               (นายพงศส์นัต ์ โตเจรญิ  เขา้ประชมุแทน) 
 17.นายสมรกั ภาชทีรพัย ์ ผูอ้ านวยการวทิยาลยัเทคนิคจุฬาภรณ์ (ลาดขวาง) 
            18.นายทศพร ธนะโสภณ ผูจ้ดัการการไฟฟ้าสว่นภูมภิาคจงัหวดัฉะเชงิเทรา 
     (นายพทิกัษ ์ อนนัตรกติต ิ เขา้ประชมุแทน 
 19.นายวฒันา รตันวงศ ์ ประธานหอการคา้จงัหวดัฉะเชงิเทรา 
     (นายชาล ี เจรญิสขุ  เขา้ประชมุแทน)  
คณะกรรมการมาประชมุ 

1. นายธนภณ เขม็กลดัทอง บรษิทั พ ีแอนด ์เอน็ จ ากดั   ทีป่รกึษาฯ 
2. นายเฑยีร คุมพล  บรษิทั เอส.เอช.โอ. จ ากดั   รองประธานดา้นพฒันาสงัคมและแรงงานสมัพนัธ ์   
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3. ดร.พรเทพ สญูทุกข ์ บรษิทั ไอชนิ เอ ไอ (ประเทศไทย) จ ากดั รองประธานดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศและพลงังาน 

 4. นายจรีทศัน์ แจม่ไพบลูย ์ บรษิทั แจม่ไพบลูยแ์ก๊ส จ ากดั  รองประธานดา้นการศกึษาและการพฒันาทรพัยากรมนุษย ์

5. นายสนุทร กระตุฤกษ ์ บรษิทั สยามไวร ์อนิดสัทร ีจ ากดั  รองประธานดา้นเศรษฐกจิและการลงทุน 
6. นายเจรญิชยั ยิง่จรญูกจิ บรษิทั โตโยตา้ มอเตอร ์ประเทศไทย จ ากดั รองประธานดา้นความรบัผดิชอบต่อสงัคมและสิง่แวดลอ้ม 

   (นายดษิพงษ ์ เชยนาม  เขา้ประชมุแทน) 
 7. นายวริยิะ โถสวุรรณจนิดา บรษิทั พ.ีว.ีคาสติง้ แอนด ์แมชชนี จ ากดั เลขาธกิาร 
 8. นายพชิยั อธเิกยีรติ ์ บรษิทั เอน็.เอ.ด ีโคลดส์ตอเรจ จ ากดั  เหรญัญกิ 
 9. ดร.วารรีตัน์ อคัรธรรม บรษิทั ไทรเดน้ท ์สตลี จ ากดั  ประชาสมัพนัธ ์
 10.นายธนะพล ไตรสรณกุลชยั บรษิทั โอเวอรซ์สี ์คารบ์อน ไรเซอร ์จ ากดั นายทะเบยีน 
 11.นางสาวอารนีา ชสูวุรรณชยั บรษิทั พานทอง กลการ จ ากดั  รองเลขาธกิาร 

12.น.ส.วุฒลิกัษณ์ อาชานานุภาพ หา้งหุน้สว่นจ ากดั โปรเกรส อเีลค็โทรนิค กรรมการดา้นผงัเมอืงและโครงสรา้งพืน้ฐาน 
13.นางสาวเรวด ี   ลขิติสภุณิ          บรษิทั อุตสาหกรรมคอมเพรสเซอรไ์ทย จ ากดั กรรมการดา้นการศกึษาและการพฒันาทรพัยากรมนุษย ์
14.นายวมิล อจัจมิากุล บรษิทั ซพีเีอฟ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน)  กรรมการดา้นเศรษฐกจิและการลงทุน  
15.นายสทุธชิยั พฒันาสทิธเิสร ี บรษิทั โตโยตา้ มอเตอร ์ประเทศไทย จ ากดั กรรมการดา้นความรบัผดิชอบตอ่สงัคมและสิง่แวดลอ้ม 
    (นายศโิรตม ์ มานะศริ ิ เขา้ประชมุแทน) 
16.นายมนตร ี ทศันกุล  บรษิทั โตโยตา้ มอเตอร ์ประเทศไทย จ ากดั  กรรมการดา้นความรบัผดิชอบตอ่สงัคมและสิง่แวดลอ้ม 

 17.นายประมนิ อนิทรช์ ู บรษิทั เอส.พ.ีเอส.อนิเตอรเ์ทค จ ากดั  กรรมการดา้นความรบัผดิชอบตอ่สงัคมและสิง่แวดลอ้ม 

คณะกรรมการลาประชุม  
1. นายร่มไทร ทพิยเศวต บรษิทั ซ.ีบ.ีพลาสตกิ จ ากดั   ประธาน 
2. นายไพฑรูย ์ ตระการศกัดกิุล บรษิทั เค.ท.ีไทย โลคอลโพรดคัส ์จ ากดั รองประธานดา้นผงัเมอืงและโครงสรา้งพืน้ฐาน 
3. นายอภภิพ พึง่ชาญชยักุล บรษิทั เรอืงวาแสตนดารด์อนิดสัตรี ้จ ากดั รองประธานดา้นความมัน่คงและสาธารณสขุ 
4. นางเศรษฐรตัน์ ตัน๊งาม  บรษิทั เอม็ เอน็ คอมพวิออพเซท จ ากดั รองเหรญัญกิ 

 5. นายฐติพิงศ ์ บุนนาค  บรษิทั ด.บุนนาค เพลทติง้ส ์1999 จ ากดั รองประชาสมัพนัธ ์
 6. นางพะเยาว ์ กุลทนนัท ์ บรษิทั ไทยแอโรว ์จ ากดั   กรรมการดา้นพฒันาสงัคมและแรงงานสมัพนัธ ์
 7. นายนพดล ประเสรฐิศร ี บรษิทั นภสิ เอน็เตอรไ์พรส ์จ ากดั  กรรมการดา้นพฒันาสงัคมและแรงงานสมัพนัธ ์
 8. นายวจิารณ์  ทดัสวาสดิ ์ บรษิทั เดลตา้ อเิลค็โทรนิคส ์จ ากดั (มหาชน) กรรมการดา้นพฒันาสงัคมและแรงงานสมัพนัธ ์  
 9. นางนงเยาว ์ ฤทธเิดช  บรษิทั โซคอนเอน็จเินียริง่ จ ากดั  กรรมการดา้นผงัเมอืงและโครงสรา้งพืน้ฐาน 
 10.นายบุญเลศิ ชดชอ้ย  บรษิทั ซ.ีซ.ีออโตพ้ารท์ จ ากดั  กรรมการดา้นผงัเมอืงและโครงสรา้งพืน้ฐาน 
 11.นายถาวร เตชะไกรศร ี บรษิทั ท ีไทย แสน็ค ฟู้ดส ์จ ากดั  กรรมการดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศและพลงังาน 
 12.นายวศิษิฏ ์ ศกัดิเ์มธาเสถยีร บรษิทั มารอูซิมั ไทยแลนด ์จ ากดั  กรรมการดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศและพลงังาน 
 13.น.ส.นวลลออ อุดมภาคยกุล บรษิทั ท ีท ีเอส พลาสตกิ จ ากดั  กรรมการดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศและพลงังาน 
 14.นายธรียทุธ โพนค า  บรษิทั เจ.เอม็.พนมคอนกรตีอดัแรง 1989 จ ากดั กรรมการดา้นความมัน่คงและสาธารณสขุ 
 15.นางพมิพพ์รรณ  วสิทุธิอ์มัพร บรษิทั ไทยตาบชู ิอเิลค็ทรคิ จ ากดั  กรรมการดา้นความมัน่คงและสาธารณสขุ 

16.นายวรเชษฐ ์ จติตาณิชย ์ บรษิทั จติตานชิ แปดริว้ จ ากดั  กรรมการดา้นความมัน่คงและสาธารณสขุ 
17.นายไชยา สทิธเิจรญิพร บรษิทั โรงสขีา้วววิฒัน์ จ ากดั  กรรมการดา้นเศรษฐกจิและการลงทุน 
18.นายโชคชยั กเูปีย  บรษิทั อซีซูุ มอเตอร ์ประเทศไทย จ ากดั กรรมการดา้นการศกึษาและการพฒันาทรพัยากรมนุษย ์

19.นายสกุฤษณ์ ศรจีนัทรว์จิติร ์ บรษิทั ควอลติี ้แซนด ์คอรป์อเรชัน่ จ ากดั กรรมการดา้นการศกึษาและการพฒันาทรพัยากรมนุษย ์

20.นายประจกัษ์ ธนภูม ิ บรษิทั เอม็ ด ีเอก็ซ ์จ ากดั (มหาชน)  กรรมการดา้นเศรษฐกจิและการลงทุน  

ผูเ้ข้ารว่มประชมุ 
 1. นายทองค า นิสยัสตัย ์ ขนสง่จงัหวดัฉะเชงิเทรา 
 2. นายเจนภพ แจม่ไพบลูย ์ บรษิทั แจม่ไพบลูยแ์ก๊ส จ ากดั 
 3. นายมาโนช กฤตยาเมธา บรษิทั มายจกัรยาน จ ากดั 
 4. น.ส.นิสารตัน์ เหลาบุญมา บรษิทั แอดวา้นซ ์บัก๊ จ ากดั 
 5. น.ส.สพุชิฌาย ์ พรมประสทิธิ ์ บรษิทั แอดวา้นซ ์บัก๊ จ ากดั 
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 6. นายต่อศกัดิ ์ ปุงคานนท ์ บรษิทั แอดวา้นซ ์บัก๊ จ ากดั 
 7. น.ส.พรพมิล เสารญั  บรษิทั แอดวา้นซ ์บัก๊ จ ากดั 
 8. น.ส.พชัรนิทร ์ สว่นทรัพย ์ บรษิทั แอดวา้นซ ์บัก๊ จ ากดั 
 9. นางทพิวรรณ์ นิจจงัจตุับุตร ผูจ้ดัการสภาอุตสาหกรรมจงัหวดัฉะเชงิเทรา 
 10.น.ส.มนตม์นทัธ ์อู่วเิชยีร  เจา้หน้าทีป่ระสานงานสภาอตุสาหกรรมจงัหวดัฉะเชงิเทรา 
เปิดประชมุเวลา  16.00 น. 
 นายวิริยะ โถสุวรรณจินดา (เลขาธิการ)  ในฐานะประธานทีป่ระชุมกล่าวเปิดการประชุมคณะกรรมการและทีป่รกึษาคณะกรรมการบรหิาร     
สภาอุตสาหกรรมจงัหวดัฉะเชงิเทรา ครัง้ที ่2/2561 และไดด้ าเนินการตามระเบยีบวาระการประชุมทีก่ าหนดไวด้งันี้ 
ระเบียบวาระท่ี  1  เรือ่งประธานแจ้งเพือ่ทราบ 
ภารกิจต่างๆ ของสภาอตุสาหกรรมจงัหวดัเชิงเทราท่ีผา่นมามีดงัน้ี 
กิจกรรมประสานงานภาครฐั 

สภาอุตสาหกรรมจงัหวดัฉะเชงิเทรา ใหค้วามร่วมมอืกบัภาครฐัในทุกด้าน โดยมคีณะกรรมการฯ เขา้ร่วมประชุมกบัหน่วยงาน และ
องคก์รต่างๆ เพื่อใหข้อ้เสนอแนะ แกไ้ขปัญหาใหก้บัสมาชกิ และผูป้ระกอบการ ประจ าเดอืนเมษายน 2561 จ านวน 37 ครัง้ ซึง่มคีณะกรรมการ
แจง้ขอ้มลูเพิม่เตมิ ดงันี้  

นายวิริยะ โถสุวรรณจินดา (เลขาธิการ) มเีรื่องแจง้ทีป่ระชุมทราบ 2 เรื่อง ดงันี้ 
1. กรมพฒันาพลงังานทดแทนและอนุรกัษ์พลงังาน มโีครงการสง่เสรมิการปรบัปรุงเพื่อเพิม่ประสทิธภิาพการใชพ้ลงังานความรอ้นดว้ย

วธิอีุดหนุนผลประหยดั (DSM) โดยใหก้ารสนับสนุนในรูปแบบเงนิอุดหนุนค่าใชจ้่ายตามปรมิาณผลการประหยดัพลงังานทีเ่กดิขึน้จรงิจากการ
ปรบัปรุงประสทิธภิาพการใชพ้ลงังานความรอ้นจากเชือ้เพลงิ หรอืไอน ้า หรอืความรอ้นเหลอืทิง้  

2. สถานประกอบการทีต่้องการเปลีย่นหรอืตดิตัง้ระบบอตัโนมตั ิปัจจุบนันี้จะเสยีดอกเบีย้ประมาณ 2 – 3 % ต่อปี หลายบรษิทัได้
ปรบัเปลีย่นมาใชร้ะบบอตัโนมตัิมากขึน้ ซึง่สอดรบักบัก าลงัคนทีข่าดแคลนอยู่ในปัจจุบนั ส าหรบักระทรวงพลงังานปัจจุบนัมกีารออกมาตรการ
ส่งเสริมในกระบวนการใช้ระบบอตัโนมตัิกบัโรงงานอุตสาหกรรมควบคู่กบัการปรบัเปลี่ยนอุปกรณ์ประหยดัพลงังาน โดยให้เงินช่วยเหลือ
ประมาณ 20% แต่ไม่เกนิ 10 ล้านบาท จึงเป็นโอกาสที่สถานประกอบการหลายๆ แห่ง ที่มศีกัยภาพและมเีทคโนโลยทีี่เหมาะสมในการ           
จะปรบัเปลีย่นหรอืเพิม่เตมิเครื่องจกัรเดมิใหเ้ป็นระบบอตัโนมตั ิ 

นางสาวอารีนา ชูสุวรรณชยั (รองเลขาธิการ) แจง้ว่า จากการประชุมกลุ่มย่อยโครงการวางและจดัท าผงัเมอืงรวมชุมชนบางปะกง 
จงัหวดัฉะเชงิเทรา (อบต.บางสมคัร และอบต.บางเกลอื) ประชาชนทัง้สองอบต. ขอเป็นเขตพื้นทีส่มี่วง โดยเฉพาะอบต.บางเกลอื ขอเป็นเขต
พื้นที่สมี่วงทัง้หมด เพราะถ้าหากพื้นที่มีการสร้างเป็นบ้านจดัสรร ที่อยู่อาศยัจะเกดิปัญหาเรื่องขยะ น ้า ไฟฟ้า และปัญหาด้านการเดนิทาง 
ชาวบา้นจงึเสนอขอเป็นพืน้ทีส่มี่วงทัง้หมด ส าหรบัต าบลเขาดนิขอเป็นพืน้ทีส่เีขยีวทัง้หมดไม่ใหม้พีืน้ทีส่มี่วง ซึง่ในเขตอ าเภอบางปะกงมหีลาย
บรษิทัทีส่รา้งขึน้ก่อนประกาศผงัเมอืงทีม่คีวามประสงคจ์ะขอใหเ้ขตพืน้ทีด่งักล่าวเป็นเขตพืน้ทีส่มี่วง เช่น บรษิทั พานทอง กลการ จ ากดั, บรษิทั 
ไทยเยอรมนั โปรเซสซิง่ จ ากดั และบรษิทั โรงงานน ้าตาลมติรผล จ ากดั 

นายจีรทศัน์ แจ่มไพบูลย ์(รองประธานด้านการศึกษาและการพฒันาทรพัยากรมนุษย)์ มเีรื่องแจง้ทีป่ระชุมทราบ 4 เรื่องดงันี้ 
1. ส านักงานจงัหวดัฉะเชงิเทรา จดังานย้อนอดตี 248 ปี พธิอีญัเชญิหลวงพ่อโสธรขึน้จากแม่น ้าบางปะกง (ระหว่างวนัที่ 30 – 31 

มนีาคม และวนัที ่1 เมษายน 2561) ผมรูส้กึภูมใิจทีไ่ดเ้ขา้ร่วมงาน และปลืม้ปิตทิีท่างจงัหวดัฉะเชงิเทราจดังานนี้ขึน้มา โดยผูเ้ขา้ร่วมงานพรอ้ม
ใจกนัแต่งชุดไทย และมนีางร าถวายหลวงพ่อพุทธโสธรมากกว่า 500 คน 

2. การจดังานขา้วแช่ชาววงัของโรงแรมแกรนด ์รอยลั พลาซ่า อ าเภอเมอืงฉะเชงิเทรา จงัหวดัฉะเชงิเทรา ปีนี้จดัเป็นปีที ่15 ซึง่จดังาน
วนัสดุทา้ยในวนัที ่30 เมษายน 2561 ผมขอชื่นชมทางโรงแรมฯ ทีไ่ดร้่วมสบืสานความเป็นไทยมาจนถงึปัจจุบนั 

3. จากการเข้าร่วมประชุมกบัส านักวางแผน ที่ก าลงัศกึษาการท าให้จงัหวดัฉะเชงิเทราเป็นเมอืงน่าอยู่ ผมมองว่าถ้าหากจะพฒันา     
แปดริว้ควรใชแ้ม่น ้าบางปะกงใหเ้กดิประโยชน์ และควรท าจุดเชื่อมต่อจากรถไฟฟ้า (ควรมรีถรางเชื่อมต่อมายงัแปดริว้และควรมจีุดพกัรถโดยใช้
เสน้ทางเลยีบแม่น ้าบางปะกง) 

4. ปี 2561 จงัหวดัฉะเชงิเทรามผีูเ้สยีชวีติจากโรคพษิสนุขับา้ จงึเป็นทีห่่วงใยจากผูต้รวจราชการกระทรวงจากส านกันายกรฐัมนตรีเป็น
อย่างมาก ซึง่มขีอ้มลูจากส านกังานปศุสตัวจ์งัหวดัฉะเชงิเทราว่ามสีนุขัมากทีส่ดุในประเทศไทยประมาณ 140,000 ตวั และแมวประมาณ 10,000 
กว่าตวั แต่มวีคัซนีทีพ่รอ้มฉีดแค่ประมาณ 6,000 โด๊ส จงึขอใหท้่านระมดัระวงัและดแูลบุตรหลานของท่านอย่างใกลช้ดิ 

ดร.วารีรตัน์ อคัรธรรม (ประชาสมัพนัธ)์ แจง้ว่า ผูแ้ทนจากท่าเรอืบา้นโพธิไ์ดเ้ขา้มาตดิต่อเพื่อขอเขา้มาน าเสนอการจดัท า Link กบั
รถไฟที่ดอนสนีนท์ อ าเภอบ้านโพธิ ์จงัหวดัฉะเชงิเทรา ซึ่งน่าจะช่วยผู้ประกอบการลดต้นทุนในการขนส่ง (สามารถเดนิเรอืไปทีเ่กาะสชีงัได้)     
ซึง่อกีไม่นานนี้จะมบีรกิารขนสง่ทางเรอืดว้ยระบบตูค้อนเทนเนอร ์และม ีWarehouse ใหเ้ช่าดว้ย 
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 นายประมิน อินทรช์ู (กรรมการด้านความรบัผิดชอบต่อสงัคมและส่ิงแวดล้อม) แจง้ว่า จากปัญหาการขุดถนนเพื่อท าการขยาย

ถนนเสน้สุวนิทวงศ ์และมกีารถมดนิทรายจงึส่งผลกระทบถึงการระบายน ้าของแต่ละบรษิทั เนื่องจากก่อนหน้านี้แต่ละบรษิทั จะใชล้ ารางหน้า
บรษิทั ในการระบายน ้า แต่มาในปัจจุบนัน้ีไดร้บัผลกระทบจากการขยายถนนไปจนถงึอกี 1 ปี จงึตอ้งมกีารวางแผนและหาแนวทางแกไ้ขอยู่เป็น
ระยะ ส าหรบัถนนทีต่ดัเชื่อมเขา้สูแ่ต่ละบรษิทั ซึง่เมื่อทางโครงการขดุทางเชื่อมนัน้ออกแลว้ แต่ละบรษิทัต้องไปท าการขออนุญาตเพื่อขอท าทาง
เชื่อมเขา้สู่บรษิัทใหม่นัน้ ทางกลุ่มบรษิัทของผม ไม่เหน็ด้วยที่ต้องขออนุญาตใหม่ เนื่องจากรูปแบบและวธิกีารเชื่อมต่อเขา้บรษิัทนัน้เป็นรูป
แบบเดมิ ซึง่ไม่ไดม้กีารยา้ยประตูเขา้ออก ในสว่นนี้ควรจะเป็นความรบัผดิชอบของโครงการฯ และมเีสนอทางผูร้บัผดิชอบโครงการไปอกี 1 เรื่อง 
คอื ขอเน้นใหค้ านึงถงึความปลอดภยัในเรื่องของจุด U-Turn และจุดกลบัรถใตส้ะพานเพื่อใหผู้ใ้ชร้ถใชถ้นนมคีวามปลอดภยัมากยิง่ขึน้ 

นางสาวเรวดี ลิขิตสุภิณ (กรรมการด้านการศึกษาและการพฒันาทรพัยากรมนุษย)์ แจง้ว่า แนวทางการด าเนินงาน การเชื่อมท่อ
ของโครงการฯ ณ ปัจจุบนัน้ีจะมกีารประสานงานกนัเป็นช่วงๆ และหากทางบรษิทัเกดิปัญหาสามารถแจง้ทางผูร้บัผดิชอบของโครงการไดท้นัท ี
กิจกรรมด้านประชาสมัพนัธ ์

สภาอุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา มีการประชาสมัพันธ์ข่าวสารการด าเนินงานและกิจกรรมต่างๆ ให้กับสมาชิกและบุคคล         
ทัว่ไปรับทราบผ่านทาง Website facebook Line และมีเอกสารจากหน่วยงานอื่นส่งมายงัสภาอุตสาหกรรมจงัหวัดฉะเชิงเทรา ดงันี้                       
(1.) สภาอุตสาหกรรมจงัหวดัขอนแก่น จดัส่งนิตยสารสภาอุตสาหกรรมจงัหวดัขอนแก่น ฉบบัที ่ 187 จ านวน 1 ฉบบั (2.) ศูนยบ์รหิารขอ้มูล
ตลาดแรงงานภาคตะวนัออก จดัส่งวารสารสถานการณ์ตลาดแรงงานภาคตะวนัออก จ านวน 1 ฉบบั (3.) กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ 
กระทรวงพาณิชย ์จดัสง่วารสารการคา้ระหว่างประเทศกรมเจรจาการคา้ระหว่างประเทศ ปีที ่5 ฉบบัที ่18 จ านวน 1 เล่ม มายงัสภาอุตสาหกรรม
จงัหวดัฉะเชงิเทรา หากสมาชกิท่านใดสนใจสามารถตดิต่อไดท้ี่สภาอุตสาหกรรมจงัหวดัฉะเชงิเทรา 
กิจกรรมรว่มกบัสภาอตุสาหกรรมแห่งประเทศไทย/สภาอตุสาหกรรมภาคตะวนัออก/สภาจงัหวดั 

สภาอุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา น าโดยนายร่มไทร ทิพยเศวต (ประธาน) พร้อมคณะกรรมการบริหารฯ ได้เข้าร่วมเป็น
คณะกรรมการสภาอุตสาหกรรมภาคตะวันออก คณะกรรมการสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เพื่อร่วมประชุมเสนอข้อคิดเห็น                 
อนัเป็นประโยชน์ในการพฒันาภาคอุตสาหกรรม พร้อมกบัให้การสนับสนุนกจิกรรมของสภาอุตสาหกรรมภาคตะวนัออก สภาอุตสาหกรรม      
แห่งประเทศไทย ประจ าเดอืนสงิหาคม จ านวน 3 ครัง้ 

นายวิริยะ โถสุวรรณจินดา (เลขาธิการ) แจง้ว่า สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย มมีติเลอืกนายสุพนัธ ์มงคลสุธ ีด ารงต าแหน่ง
ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย วาระปี 2561 – 2563 และดร.อรพนิท์ เสรมิประภาศลิป์ ด ารงต าแหน่งเหรญัญิก ดร.ชาญกฤช     
เดชวิทกัษ์ ด ารงต าแหน่งประธานสภาอุตสาหกรรมภาคตะวนัออก และดร.วิรชั ฉัตรดรงค์ ด ารงต าแหน่งเลขาธิการสภาอุตสาหกรรมภาค
ตะวนัออก 
 มติท่ีประชุม รบัทราบ  
 
ระเบียบวาระท่ี 2  เรือ่งท่ีปรกึษาแจ้งเพื่อทราบ (ส่วนราชการ) 
 2.1 เรือ่งท่ีเก่ียวข้องกบัส่วนราชการ และหน่วยงานต่างๆ (ท่ีปรกึษากิตติมศกัด์ิ ส่วนราชการ) 
 นายพิทักษ์ อนันตรกิตติ (แทน) ผู้จดัการการไฟฟ้าส่วนภมิูภาคจงัหวดัฉะเชิงเทรา แจ้งว่า การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 2        
(ภาคกลาง) จงัหวดัชลบุร ีไดจ้ดังานก้าวสู่ EEC จงัหวดัฉะเชงิเทรา เพื่อเป็นเวทใีนการแลกเปลีย่นองคค์วามรูร้ะหว่างการไฟฟ้าส่วนภูมภิาค 
ตวัแทนภาครฐั และผู้ประกอบการธุรกจิอุตสาหกรรมในพืน้ทีจ่งัหวดัฉะเชงิเทรา ซึง่จะจดัขึน้ทัง้หมด 3 จงัหวดั โดยเริม่ต้นครัง้นี้เป็นครัง้แรก      
ทีจ่งัหวดัฉะเชงิเทรา เดอืนพฤษภาคมจดัทีจ่งัหวดัระยอง และเดอืนมถุินายนจดัทีจ่งัหวดัชลบุร ีปัจจุบนัการไฟฟ้าฯ กไ็ดม้กีารเตรยีมพร้ อมเพื่อ
รองรบัการเขา้มาของ EEC (มกีารสรา้งสถานีไฟฟ้ารองรบัรถไฟฟ้าความเรว็สงู หรอืนิคมอุตสาหกรรมทีจ่ะเกดิขึน้) ทางการไฟฟ้าฯ ยนืยนัไดว้่า
ไฟฟ้าจะมใีหใ้ชเ้พยีงพอกบัความตอ้งการแน่นอน 

นายชาลี เจริญสุข (แทน ประธานหอการค้าจงัหวดัฉะเชิงเทรา) มเีรื่องแจง้ทีป่ระชุมทราบ 2 เรื่องดงันี้ 
1. การสรา้งทางถนนเสน้สวุนิทวงศ ์มนีบุร ีถา้หากจะมจีุดกลบัรถทีเ่ป็นเกอืกมา้ ทางหอการคา้จงัหวดัฉะเชงิเทราไม่เหน็ดว้ยกบัเรื่องนี้ 

เพราะจะไปบดบงัทีด่นิ จงึอาจสง่ผลใหท้ีด่นิราคาตกลง แต่ในถนนเสน้ 304 ทีก่ าลงัก่อสรา้งเป็น 8 เลน คุณณรงศกัดิ ์แกว้เมอืงเพชร (กรรมการ
หอการคา้จงัหวดัฉะเชงิเทรา) ไดเ้สนอไปว่าสะพานทีข่า้มคลองตอ้งปรบัใหส้งู ตรงจุดใดทีเ่ป็นสะพานเตี้ยๆ ขอใหป้รบัสงูขึน้เพื่อใหเ้ป็นทีส่ าหรบั 
U-Turn ไดซ้ึง่จะคุม้ค่ากว่าการท าเป็นเกอืกมา้  

2. ด่านชัง่น ้าหนักของทางหลวงชนบท สรา้งตัง้ขวางหน้าทีด่นิของผูป้ระกอบการทีจ่ะมาเปิดบรษิัทเกีย่วกบัผลติภณัฑ์การสรา้งบา้น 
และอกี 2–3 ราย ทีป่ระสบปัญหาคอืด่านชัง่น ้าหนกัตัง้อยู่หน้าทีด่นิจงึไม่สามารถด าเนินธุรกจิอะไรได ้หากเป็นไปไดต้้องการใหห้อการคา้จงัหวดั
ฉะเชงิเทรา และสภาอุตสาหกรรมจงัหวดัฉะเชงิเทรา ร่วมกนัเสนอว่าในอนาคตการออกแบบด่านชัง่น ้าหนกั อย่าใหม้ผีลกระทบต่อชุมชน ควรท า
เป็นสะพานเพื่อใหร้ถทางตรงไป ดา้นซา้ยและดา้นขวาใหร้ถใหญ่เขา้ด่านชัง่น ้าหนกั และใตส้ะพานท าเป็นออฟฟิศของเจา้หน้าทีป่ระจ าด่าน  
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 พลตรีพณิชย ์ศิริพละ (รองผูอ้ านวยการรกัษาความมัน่คงภายในจงัหวดัฉะเชิงเทรา) มเีรื่องแจง้ทีป่ระชุมทราบ 3 เรื่อง ดงันี้ 

1. ขอความร่วมมอืท่านประกอบธุรกิจด้วยการมีธรรมาภิบาล และขอให้แต่ละบรษิัทช่วยกนัด าเนินธุรกจิที่เป็นมิตรกบัสิง่แวดล้อม     
เพื่อจะไดล้ดปัญหาจากชุมชนกบับรษิทัของท่าน 

2. ปัจจุบนัมโีครงการไทยนิยมยัง่ยนื ซึง่รฐับาลพยายามผลกัดนัเรื่องต่างๆ ใหล้งมายงัพืน้ทีข่องชุมชน (หมู่บา้น ต าบลต่างๆ ในจงัหวดั
ฉะเชงิเทรา) จงึขอให้ท่านช่วยกนัประชาสมัพนัธ์ให้พนักงานของท่านทราบถึงโครงการนี้ เพื่อให้เขา้ร่วมกจิกรรม และเสนอขอ้คดิเหน็ต่างๆ     
กบัโครงการ เพื่อเป็นประโยชน์ของหมู่บา้นท่านเอง รฐับาลต้องการให้มกีารเสนอความต้องการ ความคดิเหน็ ปัญหาความเดอืดร้อนมาจาก
ประชาชนโดยตรง เพื่อน าเสนอยงัภาครฐัในล าดบัต่อไป  

3. ส าหรบัเรื่องแรงงานต่างดา้ว ปัจจุบนัภาครฐัไดม้กีารจดัตัง้ศูนย ์One Stop Service เพื่ออ านวยความสะดวกกบัท่าน โดยจะมกีาร
เปิดใหจ้ดทะเบยีนเพิม่ขึน้อกี 1 เดอืน ขอใหท้่านปฏบิตัติามกฎหมายและด าเนินการใหแ้ลว้เสรจ็ในระยะเวลาทีภ่าครฐัก าหนด 

นางทิพาพรรณ ไทยมี (ผูอ้ านวยการส านักงานพฒันาฝีมือแรงงานฉะเชิงเทรา) แจง้ว่า ส านักงานพฒันาฝีมอืแรงงานฉะเชงิเทรา 
ไดร้บันโยบายจากระทรวงแรงงานตามโครงการไทยนิยมยัง่ยนืใหฝึ้กอาชพีกบัผูท้ีถ่อืบตัรสวสัดกิารแห่งรฐั และมรีายไดต้ ่ากว่า 30,000 บาทต่อปี 
และไดข้ึน้ทะเบยีนแลว้จ านวน 2 กจิกรรม ดงันี้ (1) กจิกรรมช่างเอนกประสงค ์มกีารฝึก 60 ชัว่โมง หรอื 10 วนั ประกอบดว้ย 3 ช่าง ไดแ้ก่      
1. ช่างไฟฟ้า 2. ช่างปูกระเบือ้ง 3. ช่างซ่อมสุขภณัฑ์ และ (2) กจิกรรมการฝึกอาชพีเสรมิ ทัง้หมด 597 หลกัสตูร ประกอบดว้ย 3 หลกัสตูร
ใหญ่ๆ ไดแ้ก่ หลกัสตูร 18 ชัว่โมงเรยีน 3 วนั, หลกัสตูร 30 ชัว่โมงเรยีน 5 วนั และหลกัสตูร 60 ชัว่โมง เรยีน 10 วนั ส าหรบัขอ้มูลต่างๆ       
จะรวบรวมให้แลว้เสรจ็ภายในวนัที ่30 เมษายน 2561 (จะทราบว่าผูท้ีเ่ขา้รบัการฝึกอาชพีมจี านวนเท่าไร) ทางกรมพฒันาฝีมอืแรงงาน ไดม้ี
ค าสัง่ใหเ้ริม่ด าเนินการตัง้แต่วนัที ่15 พฤษภาคม 2561 เป็นตน้ไป 

นายศกัด์ิศิลป์ ตลุาธร (สวสัดิการและคุ้มครองแรงงานจงัหวดัฉะเชิงเทรา) มเีรื่องแจง้ทีป่ระชุมทราบ 3 เรื่อง ดงันี้ 
1. อตัราค่าจา้งขัน้ต ่าทัว่ประเทศปี 2561 จะใชบ้งัคบัแก่นายจา้งและลูกจา้ง มผีลตัง้แต่วนัที ่1 เมษายน 2561 เป็นต้นไป ส าหรบัอตัรา

ค่าจา้งขัน้ต ่าของจงัหวดัฉะเชงิเทรา คอื 325 บาท 
2. ส านกังานสวสัดกิารและคุม้ครองแรงงานจงัหวดัฉะเชงิเทรา จดัใหม้กีารประกวดสถานประกอบกจิการพฒันาตน้แบบดเีด่นดา้นความ

ปลอดภยั ซึง่หมดเขตรบัสมคัรแลว้ (มสีถานประกอบการสมคัรจ านวน 6 แห่ง) ในวนัที ่25 พฤษภาคม 2561 จะมกีารประกาศผลเบือ้งตน้ 
3. ในวนัที ่1 พฤษภาคม 2561 ส านกังานสวสัดกิารและคุม้ครองแรงงานจงัหวดัฉะเชงิเทรา ก าหนดจดังานวนัแรงงานแห่งชาตจิงัหวดั

ฉะเชงิเทรา ประจ าปี 2561 “แรงงานแปดริว้ร่วมใจ รวมพลงัแห่งความภกัด”ี โดยมนีายสวุทิย ์ค าด ี(ผูว้่าราชการจงัหวดัฉะเชงิเทรา) เป็นประธาน 
พรอ้มดว้ยส่วนราชการ นายจา้ง ลูกจา้ง องคก์รดา้นแรงงาน และชุมชนในพืน้ที ่ประมาณ 500 คน ร่วมกนัแสดงพลงัดา้นแรงงาน โดยน้อมน า
ศาสตรพ์ระราชา “รกัษ์ป่า รกัษ์น ้า” ร่วมกนัสร้างฝายมชีวีติ ณ บ้านคลองมะหาด อ าเภอท่าตะเกยีบ จงัหวดัฉะเชงิเทรา และจดัพธิเีปิดงาน       
วนัแรงงานแห่งชาต ิณ ตลาดรอ้ยรา้น บา้นทุ่งยายช ีอ าเภอท่าตะเกยีบ จงัหวดัฉะเชงิเทรา ซึง่ในปีนี้มกีจิกรรม "แรงงานสรา้งบุญ" มอบกองผา้ป่า
วนัแรงงานแห่งชาต ิกจิกรรมมอบอุปกรณ์กฬีาใหก้บัโรงเรยีนทีข่าดแคลน และกจิกรรมกระชบัความสมัพนัธก์ารแขง่พายเรอืคายคั  

นางสาวปัทมา ศรีสุข (สรรพสามิตพื้นท่ีฉะเชิงเทรา) แจ้งว่า ส านักงานสรรพสามติพื้นที่ฉะเชิงเทรา เป็นหน่วยงานสงักดักรม
สรรพสามติ มหีน้าที่และความรบัผดิชอบในการจดัเกบ็ภาษีและด าเนินการป้องกนัและปราบปรามจบักุมผู้กระท าผิดกฎหมายสรรพสามิต       
โดยอาศยัอ านาจตามกฎหมาย ดงันี้ บรหิารจดัการเกบ็ภาษีสนิค้าสุรา ยาสูบ ไพ่  น ้ามนัและผลิตภณัฑ์น ้ามนั เครื่องดื่ม เครื่องไฟฟ้า แก้ว       
และเครื่องแกว้ รถยนต ์เรอืยอรช์ ผลติภณัฑเ์ครื่องหอมและเครื่องส าอาง พรมและสิง่ทอปพูื้นอื่นๆ รถจกัรยานยนต ์หนิอ่อนและหนิแกรนิตทีแ่ปร
รปู แบตเตอรี ่ภาษสีารท าลายชัน้บรรยากาศโอโซน ภาษกีจิการโทรคมนาคม รวมทัง้สถานบรกิารอาบน ้าหรอือบตวัและนวด ไนตค์ลบั และดสิโก้
เธค สนามแข่งม้า และสนามกอล์ฟ ส านักงานฯ ตัง้อยู่ที่ศาลากลางจงัหวดัฉะเชงิเทรา ชัน้ 2 และมีสาขาอยู่ที่อ าเภอพนมสารคาม จงัหวดั
ฉะเชงิเทรา 

พ.ต.ท.วิชาญ จิตตยานันท์ (แทน) ผู้บงัคบัการต ารวจภธูรจงัหวดัฉะเชิงเทรา แจง้ว่า เรายนิดรีบัแจง้ทุกอย่างที่สญูหาย รบัแจ้ง
เรื่องร้องทุกข์ และปัญหาทุกอย่างจากประชาชนหรือจากทุกหน่วยงาน หากทางสภาอุตสาหกรรมจงัหวดัฉะเชงิเทรา มีสิง่ใดที่ต้องการให้
ต ารวจภูธรจงัหวดัฉะเชงิเทราใหก้ารช่วยเหลอื หรอืมปัีญหาขอ้สงสยั สามารถแจง้โดยตรงไดท้ีท่่านผูบ้งัคบัการต ารวจภูธรจงัหวดัฉะเชงิเทรา 
หรอืตดิต่อมาทีเ่บอรข์องผม 081-8899890 ต ารวจภูธรจงัหวดัฉะเชงิเทรา ตัง้อยู่ใกล้ๆ  กบัองคก์ารบรหิารส่วนจงัหวัดฉะเชงิเทรา และวดัสมาน
รตันาราม จงัหวดัฉะเชงิเทรา 

นายพงศส์นัต ์โตเจริญ (แทน) ผูอ้ านวยการเขตพืน้ท่ีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2  แจง้ว่า สพฐ. เขต 2 ดแูลการจดั
การศกึษาขัน้พืน้ฐานทัง้หมด 7 อ าเภอ ได้แก่ อ าเภอคลองเขื่อน อ าเภอสนามชยัเขต อ าเภอบางคล้า อ าเภอพนมสารคาม อ าเภอท่าตะเกยีบ 
อ าเภอราชสาส์น และอ าเภอแปลงยาว (อ าเภอท่าตะเกียบและอ าเภอสนามชยัเขต ยงัประสบปัญหาอุปสรรคด้านการศึกษาในหลายด้าน ) 
เน่ืองจากประชาชนมคีวามยากจน ในการน้ีจงึขอเชญิชวน ขอความอนุเคราะหจ์ากภาคอุตสาหกรรม ร่วมบรจิาคครุภณัฑท์ีใ่ชแ้ลว้ ทุนการศกึษา 
เป็นตน้ หรอือาจช่วยในเรื่องของการใหค้วามรู ้เช่น การสอนภาษาองักฤษ ภาษาญีปุ่่ น คอมพวิเตอร ์หรอืเรื่องอื่นๆ ใหก้บัเดก็นกัเรยีน 
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นายสมรกั ภาชีทรพัย ์(ผู้อ านวยการวิทยาลยัเทคนิคจุฬาภรณ์ [ลาดขวาง]) แจง้ว่า ไดร้บัต าแหน่งผูอ้ านวยการวทิยาลยัเทคนิค

จุฬาภรณ์ (ลาดขวาง) เมื่อช่วงเดอืนธนัวาคม 2560 ส าหรบัวทิยาลยัเทคนิคจุฬาภรณ์ (ลาดขวาง) เป็นแหล่งผลติการเรยีนการสอนหลกัสูตร 
ปวช. ปวส. และเตรยีมเปิดหลกัสตูรประกาศณียบตัรเตรยีมอาชวีศกึษา ซึง่จะรบันักเรยีนทีเ่รยีนจบชัน้ประถมศกึษาปีที ่6 วทิยาลยัฯ มกีารจดั
การศกึษาในระบบทวภิาคทีัง้ในระดบั ปวช. และ ปวส. (ร่วมกบัสถานประกอบการ) ซึง่จะมกีารฝึกงาน 1 ปีการศกึษา (2 ภาคเรยีน) แต่เน่ืองจาก
นกัศกึษาในระดบั ปวช. ยงัไม่สามารถตอบโจทยใ์หก้บัสถานประกอบการไดเ้นื่องจากยงัขาดวยัวุฒ ิและขาดวนิัย ปัจจุบนัจงึปรบัเปลีย่นมาเป็น
การฝึกอาชพีในระดบั ปวส. 2 จ านวน 1 ภาคเรยีน และทางวทิยาลยัฯ ไดร้บัความร่วมมอืจากบรษิทั โตโยตา้ มอเตอร ์ประเทศไทย จ ากดั โดยมี
การมอบหอ้งครุภณัฑเ์พื่อการศกึษาใหท้างวทิยาลยัฯ มูลค่า 16 ลา้นบาท และวทิยาลยัฯ ยงัมโีครงการทีร่บันักเรยีนทีจ่บ ม.6 มาเรยีน 2 ปีและ
สามารถเขา้ท างานทีบ่รษิทัโตโยต้าได้ และปัจจุบนัไดท้ าความร่วมมอืกบั บรษิทั อซีูซุ มอเตอร ์ประเทศไทย จ ากดั โดยไดร้บัความอนุเคราะห์  
ในการสรา้งศนูยเ์รยีนรูเ้ทคโนโลยยีานยนต ์เพื่อรองรบัภาคการศกึษาปี 2561 เป็นตน้ไป 

นายวิมล อจัจิมากลุ (กรรมการด้านเศรษฐกิจและการลงทุน) แจง้ว่า บรษิทั ซพีเีอฟ ประเทศไทย จ ากดั (มหาชน) มศีูนยก์ระจาย
สนิคา้อยู่ทีจ่งัหวดัฉะเชงิเทรา จ านวน 2 จุด กรุงเทพฯ 18 จุด สิง่ทีบ่รษิทัฯ ต้องการตอนนี้คอืบุคลากร ขอฝากประชาสมัพนัธว์่าบรษิทัก าลงัเริม่
รบัสมคัรพนักงานระดบั ม.6  - ปรญิญาตร ีถ้าหากท่านใดมบีุตรหลานทีก่ าลงัหางานท าสามารถสมคัรได้ที ่บรษิทั ซพีเีอฟ ประเทศไทย จ ากดั 
(มหาชน) โรงงานแปรรปูสกุรแปดริว้ ถนนสวุนิทวงศ ์อ าเภอเมอืงฉะเชงิเทรา จงัหวดัฉะเชงิเทรา 

นายมาโนช แสงประเสริฐ (แรงงานจงัหวดัฉะเชิงเทรา) แจง้ว่า แรงงานต่างดา้วในจงัหวดัฉะเชงิเทรา มีจ านวนประมาณ 40,000 
กว่าคน แต่ยงัมตีกคา้งการขึน้ทะเบยีนแรงงานต่างดา้ว จ านวน 7,000 กว่าคน ขอใหผู้ป้ระกอบการทีย่งัไม่ไดน้ าแรงงานต่างดา้วไปขึน้ทะเบยีน 
ไปด าเนินการไดท้ีศ่นูย ์One Stop Service ณ วทิยาลยัสารพดัช่างจงัหวดัฉะเชงิเทรา อ าเภอเมอืงฉะเชงิเทรา จงัหวดัฉะเชงิเทรา ตัง้แต่วนัที ่7 
พฤษภาคม – 8 มถุินายน 2561 และท าการพสิจูน์สญัชาตเิฉพาะแรงงานกมัพชูาไดท้ีไ่ทวสัดุ จงัหวดัฉะเชงิเทรา 

นายทศพล เลอสุวณิช (แทน) หวัหน้าส านักงานจงัหวดัฉะเชิงเทรา มเีรื่องแจง้ทีป่ระชุมทราบ 2 เรื่องดงันี้ 
1. วนัพรุ่งนี้ (วนัศุกรท์ี ่27 เมษายน 2561) จงัหวดัฉะเชงิเทรา จดัโครงการขบัเคลื่อนยุทธศาสตร ์รู ้รบั รุก ประจ าปีงบประมาณ 2560 

เป็นการต้อนรบัคณะผูบ้รหิารจากเมอืงเจยีหยาง สาธารณรฐัประชาชนจนี ภายในงานจะมกีารจดัผู้ประกอบการในพื้นทีไ่ปเปิดบูท และมกีาร
พดูคุยถงึเรื่องธุรกจิ  

2. งานยอ้นอดตี 248 ปี พธิอีญัเชญิหลวงพ่อโสธรขึน้จากแม่น ้าบางปะกง ทางวดัโสธรวรารามวรวหิารมกีารจดัขึน้ทุกปี แต่ส านักงาน
จงัหวดัฉะเชงิเทราเพิง่ไดเ้ริม่เขา้ไปร่วมกบัวดัโสธรวรารามวรวหิารเมื่อปีทีแ่ลว้ โดยส านักงานจงัหวดัฉะเชงิเทรา ของบประมาณจากกองทุน
พฒันาโรงไฟฟ้าบางปะกง โดยไดม้าปีละ 1,200,000 บาท เพื่อมาเป็นทุนในการจดังานร่วมกบัวดัโสธรวรารามวรวหิาร โดยในปีนี้จดังานใหญ่ขึน้
เน่ืองจากท่านผูว้่าราชการจงัหวดัฉะเชงิเทรา มแีนวคดิเรื่องการแต่งกาย (ชุดไทย) และมนีางร าเพื่อร าถวายหลวงพ่อพุทธโสธร 

 
มติท่ีประชุม รบัทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี 3  เรือ่งรบัรอง 
 3.1 รบัรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสภาอตุสาหกรรมจงัหวดัฉะเชิงเทรา ครัง้ท่ี 1/2561 
ดร.พรเทพ สูญทุกข์ (รองประธานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและพลงังาน) แจ้งขอให้ที่ประชุมตรวจรายงานการประชุม

คณะกรรมการบริหารสภาอุตสาหกรรมจังหวดัฉะเชิงเทรา ครัง้ที่ 1/2561 เมื่อวนัพฤหสับดีที่ 22 มีนาคม 2561 เวลา 15.00 – 17.00 น.           
ณ หอ้งประชุมศุภกจิวเิลขาการชัน้ 2 ศาลากลางจงัหวดัจงัหวดัฉะเชงิเทรา (หลงัเก่า) อ าเภอเมอืงฉะเชงิเทรา จงัหวดัฉะเชงิเทรา  

 
มติท่ีประชุม รบัรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบรหิารสภาอุตสาหกรรมจงัหวดัฉะเชงิเทรา ครัง้ที ่1/2561 

 
             3.2 รบัรองรายรบั – รายจ่าย เดือนมีนาคม 2561                                                                                

นายพิชยั อธิเกียรต์ิ (เหรญัญิก) แจง้ขอใหท้ีป่ระชุมตรวจสอบรายรบั – รายจ่าย ประจ าเดือนมีนาคม 2561 ดงันี้ มเีงนิคงเหลอืยกมา
จากเดอืนกุมภาพนัธ ์2561 เป็นเงนิ 2,212,347.25 บาท เดอืนมนีาคม 2561 มรีายรบัทัง้สิน้ 39,560 บาท มรีายจ่ายทัง้สิน้ 264,835.57 บาท 
เมื่อหกัค่าใชจ้่ายในเดอืนนี้ทัง้หมดแลว้จะมยีอดคงเหลอืยกไปในเดือนเมษายน 2561 เป็นเงนิ 1,987,071.68 บาท ซึง่เป็นเงนิฝากออมทรพัย ์
1,227,071.68 บาท เงนิสด 10,000 บาท เงนิฝากประชารฐั 750,000 บาท  

       
มติท่ีประชุม รบัรองรายรบั – รายจ่ายเดอืนมนีาคม 2561 
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ระเบียบวาระท่ี  4  เรือ่งสืบเน่ือง 

4.1 โครงการส่งเสริมการอนุรกัษ์พลงังานในภาคอตุสาหกรรมแบบบูรณาการ  
             นายวิริยะ โถสุวรรณจินดา (เลขาธิการ) แจ้งความคบืหน้าของโครงการส่งเสรมิการอนุรกัษ์พลงังานในภาคอุตสาหกรรม Energy 
Points เฟส 2 ส าหรบักลุ่มจงัหวดัฉะเชงิเทรา ขณะนี้มผีูป้ระกอบการทีส่นใจสมคัรเขา้ร่วมโครงการ Energy Points แลว้จ านวนทัง้สิน้ 53 แห่ง 
โดยมรีายละเอยีดของผูท้ีส่ะสมคะแนน Energy Points เป็นดงันี้ 
  1. สมคัรเขา้ร่วมแต่ยงัไม่มคีะแนน จ านวน 41 แห่ง 
  2. สมคัรเขา้ร่วมและสะสมคะแนน ได ้1 คะแนน แลว้ 2 แห่ง 
  3. สมคัรเขา้ร่วมและสะสมคะแนน ได ้2 คะแนน แลว้ 0 แห่ง 
  4. สมคัรเขา้ร่วมและสะสมคะแนน ได ้3 คะแนน แลว้ 10 แห่ง 
  โดยกจิกรรมทีจ่ะด าเนินการต่อไป ไดแ้ก่ 1. ตดิตามผูป้ระกอบการทีส่มคัรเขา้ร่วมโครงการฯ แลว้ใหด้ าเนินการสะสมคะแนน 
Energy Points ใหค้รบ 3 คะแนน เพื่อทีจ่ะไดร้บัสทิธปิระโยชน์ต่างๆ จากทางโครงการฯ 2. จดักจิกรรมแลกรบัสทิธิป์ระโยชน์แก่ผูป้ระกอบการที่
ด าเนินการสะสมคะแนน Energy Points ครบอย่างน้อย 3 คะแนนแลว้  

มติท่ีประชุม รบัทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี 5  เรือ่งเพื่อพิจารณา 
 5.1 พิจารณาจดักิจกรรมหารายได้ “การจดัคอนเสิรต์คลายเครียดเพื่อการกศุล” สภาอตุสาหกรรมจงัหวดัฉะเชิงเทรา 
 นายวิริยะ โถสุวรรณจินดา (เลขาธิการ) แจง้ว่า สภาอุตสาหกรรมจงัหวดัฉะเชงิเทรา ก าหนดจดักจิกรรม “คอนเสริต์คลายเครยีด   
เพื่อการกุศล” โดยกจิกรรมประกอบดว้ยการแสดงคอนเสริต์เตม็วงศลิปินนักรอ้งลูกทุ่ง จ๊ะ อารส์ยาม ปะทะทมีตลก The Comedian Thailand 
ในวนัศกุรท่ี์ 29 มิถนุายน 2561 เวลา 18.00 น. เป็นต้นไป ณ หอประชุมชัน้ 5 อาคารราชนครินทร ์มหาวิทยาลยัราชภฏัราชนครินทร ์
อ าเภอเมืองฉะเชิงเทรา จงัหวดัฉะเชิงเทรา โดยมวีตัถุประสงคใ์นการจดังาน ดงันี้ 1. เพื่อเป็นทุนการศกึษาใหแ้ก่เดก็นักเรยีนทีเ่รยีนดแีต่ขาด
แคลนทุนทรพัย์ในจงัหวดัฉะเชงิเทรา 2. เพื่อหารายไดจ้ดัซือ้รถเขน็วลีแชรใ์ห้กบัคนพกิารและผูส้งูอายุในจงัหวดัฉะเชงิเทรา  3. เพื่อหารายได้
สนบัสนุนกจิกรรมของสภาอุตสาหกรรมจงัหวดัฉะเชงิเทรา (โดยจะมทีมีงานออกจ าหน่ายบตัรตัง้แต่วนัที ่2 พฤษภาคม 2561 เป็นต้นไป ราคา
จ าหน่ายบตัร 2,000 บาท และ 1,000 บาท) 

ในการนี้ จงึเรยีนมายงัคณะกรรมการบรหิารสภาอุตสาหกรรมจงัหวดัฉะเชงิเทรา เพื่อพจิารณาการจัดกจิกรรม“คอนเสริต์คลายเครยีด
เพื่อการกุศล” ในครัง้นี้ 

มติท่ีประชุม รบัทราบ 
 
 5.2 ก าหนดวนัประชมุคณะกรรมการบริหารสภาอตุสาหกรรมจงัหวดัฉะเชิงเทรา ครัง้ท่ี 3/2561 

นายวิริยะ โถสุวรรณจินดา (เลขาธิการ) แจง้ว่า ส าหรบัการประชุมครัง้ต่อไป เป็นการประชุมคณะกรรมการบรหิารสภาอุตสาหกรรม
จงัหวดัฉะเชงิเทรา ครัง้ที ่3/2561 ก าหนดในวนัพฤหสับดีท่ี 24 พฤษภาคม 2561 เวลา 15.00 – 17.00 น. ณ ห้องประชุมศภุกิจวิเลขาการ 
ชัน้ 2 ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา (หลงัเก่า)                 

มติท่ีประชุม รบัทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี  6  ข้อเสนอประเดน็ต่างๆ เข้าสู่การประชุม กรอ.จงัหวดัฉะเชิงเทรา  
มติท่ีประชุม ไม่ม ี
 

ระเบียบวาระท่ี  7  ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวนัออก  
มติท่ีประชุม ไม่ม ี

 
ระเบียบวาระท่ี  8  เรือ่งยุทธศาสตรจ์งัหวดั/สภาอตุสาหกรรมจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

มติท่ีประชุม ไม่ม ี
 
ระเบียบวาระท่ี  9  เรือ่งปัญหาและข้อรอ้งเรียนของสมาชิกสภาอตุสาหกรรมจงัหวดัฉะเชิงเทรา  

มติท่ีประชุม ไม่ม ี
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ระเบียบวาระท่ี 10 เรือ่งอ่ืนๆ 
 10.1 ส านักงานขนส่งจงัหวดัฉะเชิงเทรา ประชาสมัพนัธก์ารประมูลทะเบียนรถเลขสวย 
 นายทองค า  นิสยัสตัย ์(ขนส่งจงัหวดัฉะเชิงเทรา) แจง้ว่า ส านักงานขนส่งจงัหวดัฉะเชงิเทรา ก าหนดจดัใหม้กีารประมูลหมายเลข
ทะเบยีนรถเลขสวย ส าหรบัรถยนต์นัง่ส่วนบุคคลไม่เกนิ 7 คน (รถเก๋ง 2 ตอน รถเก๋ง 2 ตอนแวน รถนัง่ 2 ตอนทา้ยบรรทุก) หมวดอกัษร กท 
ฉะเชงิเทรา ในวนัเสาร์ที ่12 และวนัอาทติยท์ี่ 13 พฤษภาคม 2561 ตัง้แต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องบุษราคมั ชัน้ 2 โรงแรมแกรนด ์
รอยลั พลาซ่า อ าเภอเมอืงฉะเชงิเทรา จงัหวดัฉะเชงิเทรา โดยมสีทิธปิระโยชน์ทีไ่ดร้บัจากการประมลู ดงันี้  
 1. มหีมายเลขสวยๆ และเป็นทีน่ิยมใหเ้ลอืกประมูล จ านวน 301 หมายเลข ท่านสามารถเลอืกหมายเลขทีช่อบมากทีสุ่ด เพื่อใชก้บัรถ
ของท่าน ซึง่จะท าใหท้่านมคีวามภาคภูมใิจทีไ่ดเ้ป็นเจา้ของหมายเลขสวยทีท่่านไดเ้ลอืกเอง 
 2. มแีผ่นป้ายทะเบยีนรถเป็นภาพสกีราฟฟิกสวยงาม (มเีอกลกัษณ์ของจงัหวดัฉะเชงิเทรา) 
 3. หมายเลขทีไ่ดจ้ากการประมลู สามารถจดทะเบยีนรถไดท้นัทไีม่ตอ้งรอจดทะเบยีนตามล าดบัหมายเลขทะเบยีน 
 4. หมายเลขทีไ่ดจ้ากการประมลู สามารถน าไปใชก้บัรถทีจ่ดทะเบยีนแลว้ไดโ้ดยด าเนินการขอเปลีย่นใชห้มายเลขไดจ้ากกการประมูล
แทนหมายเลขเดมิ 
 5. หมายเลขทีไ่ดจ้ากการประมลูถอืเป็นสทิธิข์องผูป้ระมลูได ้ท่านสามารถโอนสทิธิก์ารใชห้มายเลขทะเบยีนใหแ้ก่ผูอ้ื่นได ้
 6. เงนิทีไ่ดจ้ากการประมลูน าเขา้ “กองทุนเพื่อความปลอดภยัในการใชร้ถใชถ้นน” เพื่อเป็นเงนิทุนสนับสนุนและส่งเสรมิความปลอดภยั
ในการใชร้ถใชถ้นนและใหค้วามช่วยเหลอืผูป้ระสบภยัในการใชร้ถถนนและใหค้วามช่วยเหลอืผูป้ระสบภยัอนัเกดิจากการใชร้ถใชถ้นน ถอืเป็น
การสรา้งบุญสรา้งกุศลอกีทางหนึ่ง 
 
 มติท่ีประชุม รบัทราบ 
 

10.2 บริษทั แอดว้านซ ์บัก๊                     กิจการของบริษทั 
 น.ส.นิสารตัน์ เหลาบุญมา (ผู้แทนบริษัท แอดว้านซ์ บัก๊       ) แจ้งว่า บรษิัทฯ ตัง้อยู่เลขที่192/20 ถนนสุขาภบิาล 5 ซอย 66 
แขวงออเงนิ เขตสายไหม กรุงเทพฯ ท าธุรกจิเกีย่วกบัการก าจดัปลวก มด แมลงสาป และหนู รวมไปถงึแมงร าคาญ มบีรกิารก าจดัปลวกและ
แมลงหลายวธิ ีซึง่บรกิารตามอาคาร บา้นเรอืน ทีพ่กัอาศยั ตกึ ส านักงาน โรงงาน โกดงั บรกิารของบรษิทัจะท าการอดัฉีดย ้ายาเขา้ท่อใต้บ้ าน
ก าจดัปลวก อดัฉีดสเปรย์สนามหญ้า ท่อระบายน ้า ก าจดัมด แมลงสาป ก าจดัปลวกด้วยน ้ายาสมุนไพร ก าจดัปลวกโดยใช้เหยื่อล่อ บรษิัท
เลอืกใชน้ ้ายาทีผ่่านมาตรฐาน อย. ปลอดภยัต่อคนในบา้น ท่านจะไดร้บับรกิารในราคาทีเ่หมาะสมกบัคุณภาพ เพราะเรามทีมีงานก าจดัปลวกที่
เชี่ยวชาญในหน้าทีแ่ละใส่ใจในคุณภาพของงาน และเรามใีบรบัประกนัทุกครัง้ให้ท่ านอุ่นใจเมื่อใช้งานกบัเรา โทรศพัท์ 02-998-2314 หรอื
โทรศพัทม์อืถอื 086-363-4989, 084-850-1623  
  
 มติท่ีประชุม รบัทราบ 

 
นายวิริยะ โถสุวรรณจินดา (เลขาธิการ) กล่าวขอบคุณ ทีป่รกึษากติตมิศกัดิ ์ทีป่รกึษาคณะกรรมการบรหิาร คณะกรรมการบรหิาร          

สภาอุตสาหกรรมจงัหวดัฉะเชงิเทราทุกท่านทีใ่หค้วามร่วมมอืเป็นอย่างด ี
 

ปิดประชุมเวลา 18.00 น. 
 
 

                                                                                                                                      (นายวริยิะ  โถสวุรรณจนิดา) 
เลขาธกิารสภาอุตสาหกรรมจงัหวดัฉะเชงิเทรา  

         
                    
                 (นางทพิวรรณ์ นิจจงัจตุับุตร) 
       ผูจ้ดัการสภาอุตสาหกรรมจงัหวดัฉะเชงิเทรา 
 
                

 
(นางสาวมนตม์นทัธ ์อูว่เิชยีร) 

       เจา้หน้าทีผู่บ้นัทกึ/พมิพร์ายงานการประชมุ 
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