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รายงานการประชุมคณะที่ปรึกษาและคณะกรรมการบริหารหอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา คร้ังที่ 1/2566 
ในวันจันทร์ที่ 30 มกราคม 2566 เวลา 15.00 น. ผ่านระบบการประชุมออนไลน์  Application Zoom 

ผู้ร่วมประชุม                                                                                                                                                                                                
1. นางพวงทอง วรรณีเวชศิลป์       ที่ปรึกษา 
2. นายนริศ ปุณยลิขิต       ที่ปรึกษา 
3. นายอาทร ช่วยณรงค์        ที่ปรึกษา 
4. นายจิตรกร เผด็จศึก        ประธาน    
5.นายชยัรัตน์ โสธรนพบุตร       รองประธาน 
6.นายอาทร ผดุงเจริญ        รองประธาน 
7.นายพงศ์ธร เผ่าบรรจง       รองประธาน 
8.นายยทุธนา มาตเจือ        รองประธาน 
9. นายวสันต ์ศิรินภารัตน์        รองประธาน 
10.นายวสันต ์วโรกร        รองประธาน 
11.นางขนัค า ศรีวรรณ       รองประธาน 
12.นางปาลาวดี เน่ืองจ านงค ์       รองประธาน 
13.นายจอมพงษ์ ชูทบัทิม        เลขาธิการ 
14.นางสาวอภินนัทภรณ์ ใตห้ลา้สถาพร      รองเลขาธิการ 
15.นายธานินทร์ เสริมศกัด์ิศศิธร       เหรัญญิก 
16.นายวนิชย ์ โสวนะปรีชา       กรรมการ 
17.นายประสิทธ์ิ ลาภพิทกัษม์งคล       กรรมการ 
18.นายธนเดช  พิทยานุภาพ       กรรมการ 
19.นางพรภิรมย ์ ศิริปุณย ์       กรรมการ 
20.นางภคัชญัญา ศรีชวนะ       กรรมการ 
21.นางปคุณา บุญก่อเก้ือ       กรรมการ 
22.นางสาวสรวงสุดา กอหา       กรรมการ 
23.นายพิรธรรม จิงเจริญ        กรรมการ 

 
วาระที่ 1 เร่ืองประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

- กิจกรรมร่วมกับหอการค้าอ่ืนๆ 
15 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 08.30 น. หอการค้าและกลุ่มผู้ประกอบการรุ่นใหม่ YEC หอการค้าจังหวัด

ฉะเชิงเทรา ร่วมกบัโรงพยาบาลพุทธโสธร และกาชาดจงัหวดัฉะเชิงเทรา จดักิจกรรม โครงการรับบริจาคโลหิต เพื่อ
เฉลิมฉลองครบรอบ 90 ปี หอการคา้ไทย ณ ที่ว่าการอ าเภอเมืองจงัหวดัฉะเชิงเทรา  

15 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 13.00-15.00 น. นายวัฒนา รัตนวงศ์  กรรมการหอการค้าไทย ร่วมประชุม
คณะกรรมการหอการค้าไทย คร้ังที่ 11/2566 ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ ชั้น 15 อาคาร 24 มหาวิทยาลัย
หอการคา้ไทย 



2 

 

15 กุมภาพนัธ์ 2566 เวลา 15:30 - 16:30 น นายจอมพงษ์  ชูทบัทิม เลขาธิการ ร่วมประชุมกบั The moroccan 
Investment and Export Development Agency (AMDIE) ประชุมผ่านออนไลน์ 

15 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 17.00 - 18.00 น นายจอมพงษ์  ชูทับทิม เลขาธิการ ร่วมประชุมกับ The General 
Confederation of Companies of Morocco  (CGEM) ประชุมผ่านออนไลน์ 

17 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 9.30-11.30 น. นายอาทร เสริมศักด์ิศศิธร ประธาน YEC หอการค้าจังหวัด
ฉะเชิงเทรา ร่วมประชุมด าเนินการสนับสนุนการเสนอตวัเป็นเจา้ภาพจดังาน Expo 2028 Phuket Thailand (Optiond) 
ณ ห้อง Activity Holl ชั้น 1 อาคารบรรเจิดชลวิจารณ์ หอการคา้ไทยและสภาหอการคา้แห่งประเทศไทย หรือเขา้ร่วม
ดว้ยระบบ Zoom 

17 กุมภาพนัธ์ 2566 เวลา 14.00 - 15.30 น. นายจิตรกร เผด็จศึก ประธาน มอบหมายให้ นายอาทร  เสริมศกัด์ิ
ศศิธร ประธานYEC ร่วมคณะเข้าเย่ียมคารวะนายกรัฐมนตรี เร่ืองการร่วมเป็นเจ้าภาพจัดงาน Expo 2028 Phuket 
Thailand (Optiond)   ณ ท าเนียบรัฐบาล 

23-25 กุมภาพนัธ์ 2566 เวลา 8.30 - 20.00 น. นายจิตรกร เผด็จศึก ประธาน เป็นประธานกล่าวต้อนรับการ
อบรมคณะกรรมการบริหารโครงการพฒันาศกัยภาพผูน้ าคลื่นลูกใหม่ในจงัหวดัภาคตะวนัออก ณ มหาวิทยาลยับูรพา 
จงัหวดัชลบุรี 

24 - 26 กุมภาพันธ์ 2566  นายพรชัย ธรรมจรูญ ผูจ้ัดการ และนางน ้ าฝน ชะเอมทอง เจ้าหน้าที่ เข้าอบรม
เจา้หนา้ที่หอการคา้ทัว่ประเทศ ประจ าปี 2566  ณ มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพฯ 

2 มีนาคม 2566 กลุ่มผูป้ระกอบการรุ่นใหม่ YEC หอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา ร่วมโครงการพฒันาศกัยภาพ
ผู้น าคลื่นลูกใหม่ในจังหวัดภาคตะวันออก (Young Public and Private Collaboration : YPC)  จังหวัดนครนายก 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ณ โรงแรม At Rice Rosort จงัหวดันครนายก 

22 มีนาคม 2566 เวลา 9:30 - 12:00 น. นายวฒันา รัตนวงศ์ ประธานกิตติมศกัด์ิ เขา้ร่วมพิธีเปิดเย่ียมชมงาน
แสดงสินคา้ Style Bangkok 2023 ณ บริเวณดา้นหนา้ Hall 1 ชั้น G  ศูนยก์ารประชุมแห่งชาติสิริกิติ์  

22 มีนาคม 2466 เวลา 13.00-14.30 น. นายจิตรกร เผด็จศึก ประธาน เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญสมาชิก
หอการคา้ไทย คร้ังที่ 57 ประจ าปี 2565 ณ ห้องแกรนด ์บอลรูม โรงแรม แกรนด ์ไฮแอท เอราวณั 

 

- กิจกรรมร่วมกับภาครัฐ 
27 มกราคม 2566 เวลา 20.00 น. นายจิตรกร เผด็จศึก ประธานหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา และ นางขนัค า 

ศรีวรรณ รองประธาน ร่วมเดินแบบการกุศลแม่บา้นมหาดไทย จงัหวดัฉะเชิงเทรา ในช่ืองาน “สาวโรงงานใส่ผา้ไทย
ให้สนุก” ณ สวนสาธารณเฉลิมพระเกียรติ (หน้าวดัโสธรวรารามวรวิหาร) โดยนายขจรเกียรติ รักพานิชมณี ผูว่้า
ราชการจงัหวดัฉะเชิงเทรา เป็นประธานเปิดงาน 

31 มกราคม 2566 เวลา 9.30 น. นายจอมพงษ์  ชูทับทิม เลขาธิการ ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการบริหาร
กองทุนส่งเสริมการจดัสวสัดิการสังคมจงัหวดัฉะเชิงเทรา คร้ังที่ 2/2566  ณ ห้องประชุมพระยาศรีสุนทรโวหารฯ 
(นอ้ย อาจารยางกูร) ชั้น 1 ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

1 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 13.30 น. นายจิตรกร เผด็จศึก ประธาน ร่วมประชุมเร่ืองการขับเคลื่อนการ
ด าเนินงานขจัดความยากจนและพฒันาคนทุกช่วงวยัอย่างยัง่ยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัด
ฉะเชิงเทรา ณ ห้องประชุมส านกังานพฒันาชุมชนจงัหวดัฉะเชิงเทรา ชั้น 2 ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา 



3 

 

2 กุมภาพนัธ์ 2566 เวลา 10.30 น. นายจิตรกร เผด็จศึก ประธาน ร่วมประชุมคณะท างานส่งเสริมพฒันาอาชีพ 
และการตลาด ภายใตค้ณะอนุกรรมการนโยบายที่ดินจงัหวดัฉะเชิงเทรา (คทช.ฉะเชิงเทรา) คร้ังที่ 1/2566 ณ ห้อง
ประชุมพระยาศรีสุนทรโวหารนอ้ยอาจารยางกูรชั้น 1 ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

2 กุมภาพนัธ์ 2566 เวลา 13.00 - 16.000 น. นายจอมพงษ ์ชูทบัทิม เลขาธิการ ร่วมประชุมขอ ความอนุเคราะห์
ในการเข้าร่วมประชุมกลุ่มย่อย "กิจกรรมการพฒันาระบบ MSME Scoring ภายใตง้าน Data Exchange/Open Data" 
ประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ 

2 กุมภาพนัธ์ 2566 เวลา 8.30 น. นายจิตรกร เผด็จศึก ประธาน ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการอบรมและ
แข่งขนัดดัแปลงรถจกัรยานยนต์ไฟฟ้าเพ่ือรองรับธุรกิจยานยนต์ไฟฟ้า ณ ห้องประชุมพระวิษณุกรรม ชั้น 3 อาคาร 10 
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลยัราชภฏัราชนครินทร์ บางคลา้ 

3 กุมภาพนัธ์ 2566 เวลา 13.30 - 16.30 น. นายจิตรกร เผด็จศึก ประธาน ร่วมประชุมสัมมนาเพื่อให้ขอ้มูล
โครงการ และรับฟังความคิดเห็นจากหน่วยงานภาครัฐ เอกชนผูป้ระกอบการที่เก่ียวข้อง และผูท้ี่สนใจ โครงการ
ศึกษาความเป็นไปไดแ้ละความเหมาะสมของการจดัตั้งนิคมอุตสาหกรรมในพ้ืนที่เขตพฒันาพิเศษภาคตะวนัออก 
หรือ EEC ณ ห้องประชุมราชาวดี บี อาคารเอ โรงแรมซันไรส์ ลากูน โฮเทลแอนด์กอล์ฟ อ าเภอบางคล้า จังหวดั
ฉะเชิงเทรา 

4 กุมภาพนัธ์ 2566 เวลา 18.00 น. นายจิตรกร เผด็จศึก ประธาน ร่วมเป็นเกียรติร่วมพิธีเปิดงาน "Creative Old 
City of Crafts and Folk Art ณ สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติฯ จงัหวดัฉะเชิงเทรา หนา้วดัโสธรวราราม วรวิหาร   

6 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 13.30 น. นายจิตรกร เผด็จศึก ประธาน ร่วมประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อน
โครงการเขตพฒันาพิเศษภาคตะวนัออก จงัหวดัฉะเชิงเทรา(EEC) คร้ังที่ 1/2566 ณ ห้องมหาชนก ชั้น 5 อาคารเรียน
รวมและอ านวยการ มหาวิทยาลยัราชภฏัราชนครินทร์ อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 

6 กุมภาพนัธ์ 2566 เวลา 13.30 น.  นายสมพงษ์ น าศรีเจริญสุข กรรมการ ร่วมประชุมคณะกรรมการให้ความ
ช่วยเหลือผผูป้ระสบภยัพิบติัจงัหวดัฉะเชิงเทรา (ก.ช.ภ.จ.ฉช.) คร้ังที่ 3/2566 ณ ห้องประชุมพระยาศรีสุนทรโวหารฯ 
(นอ้ย อาจารยางกูร) ชั้น 1 ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

7 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 13.30 - 16.30 น. นายจิตรกร เผด็จศึก ประธาน ร่วมประชุมหารือแนวทางการ
ยกระดบัคุณภาพการศึกษาในจงัหวดัฉะเชิงเทรา คร้ังที่ 1 ณ ห้องโชคอนันต์ (ชั้น 2) อาคารเรียนรวมและอ านวยการ 
มหาวิทยาลยัราชภฏัราชนครินทร์ จงัหวดัฉะเชิงเทรา 

8 กุมภาพนัธ์ 2566 เวลา 10.00 น. นายจิตรกร เผด็จศึก ประธานหอการค้า นายวสันต์ วโรกร รองประธาน
ดา้นเกษตร นายจอมพงษ์ ชูทบัทิม เลขาธิการ และนายพรชัย ธรรมจรูญ ผูจ้ดัการ ร่วมลงพ้ืนที่เพ่ือตรวจเย่ียมความ
พร้อมเกษตรกรในการด าเนินโครงการส่งเสริมการเลี้ยงแพะ-แกะเน้ือส่งเสริมอาชีพและรายได ้ในพ้ืนที่บา้นหนอง
กระทิง หมู่ 20 ต.ท่ากระดาน อ.สนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา ร่วมกบัหน่วยงานเกษตรและสหกรณ์จงัหวดัฉะเชิงเทรา 
และ ปศุสัตวจ์งัหวดัฉะเชิงเทรา 

9 กุมภาพนัธ์ 2566 เวลา 9.30-12.00 น. นายจิตรกร เผด็จศึก ประธาน ร่วมประชุมช้ีแจงและให้ความรู้การ
จดัท าผงัภูมิสังคมเพ่ืองานบริการจดัการน ้าหมู่บา้น/ชุมชนแบบบูรณาการอยา่งยัง่ยืน (Geo-social Map) ณ ห้องประชุม
มารุพงษศิ์ริพฒัน์ ชั้น 4  ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

9 กุมภาพนัธ์ 2566 เวลา 10.00 น. นายโชคอนันต์ ปินกานันต์ กรรมการ ร่วมประชุมหารือแนวทางให้ความ
ช่วยเหลือเกษตรกรผูป้ลูกมะม่วงจงัหวดัฉะเชิงเทรา  ห้องประชุมนนทรี ชั้น 1 ส านกังานพาณิชยจ์งัหวดัฉะเชิงเทรา 
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9 กุมภาพนัธ์ 2566 เวลา 13.30 น. นายจิตรกร เผด็จศึก ประธาน ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและ
พฒันาคุณภาพชีวิตคนพิการประจ าจงัหวดัฉะเชิงเทรา ณ ห้องประชุมพระยาศรีสุนทรโวหารฯ (น้อย อาจารยางกูร)  
ชั้น 1 ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

10 กุมภาพนัธ์ 2566 เวลา 13.00 น. นายยุทธนา มาตเจือ รองประธาน ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการบริหาร
กองทุนส่งเสริมการจัดสวสัดิการสังคมจงัหวดัฉะเชิงเทรา ณ ห้องประชุมคลังจงัหวดัฉะเชิงเทรา ชั้น 1 ศาลากลาง
จงัหวดัฉะเชิงเทรา 

13 กุมภาพนัธ์ 2566 เวลา 8.30-16.30 น. นายจิตรกร เผด็จศึก ประธาน ร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
พฒันาขอ้เสนอโครงการและจดัท าแผนพฒันามหาวิทยาลยัราชภฏัราชนครินทร์อย่างยัง่ยืนรองรับการขบัเคลื่อนการ
พฒันาพ้ืนที่ EEC และ Smart City ณ ห้องโชคอนันต์ชั้น 2 อาคารเรียนรวมและอ านวยการ มหาวิทยาลยัราชภฏัราช
นครินทร์ 

14 กุมภาพนัธ์ 2566 เวลา 10.30 น. คณะหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา ร่วมกบั เกษตรและสหกรณ์จงัหวดั และ 
ปศุสัตวจ์งัหวดัฉะเชิงเทรา จดัอบรมเกษตรกรเพ่ือส่งเสริมการเลี้ยงแพะ-แกะเน้ือ ในโครงการส่งเสริมการเลี้ยงแพะ-
แกะเน้ือ ส่งเสริมอาชีพและรายไดใ้นพ้ืนที่โครงการพชัรสุธาคชานุรักษ์ ณ ว.อุดมทรัพยฟ์าร์ม ซอยวดัหนามแดง สุวิ
นทวงศ ์ต.คลองอุดมชลจร อ.เมืองฉะเชิงเทรา  

15 กุมภาพนัธ์ 2566 เวลา 9.00 น. คณะหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา ร่วมหารือและรับฟังขอ้ปัญหา อุปสรรค 
และขอ้เสนอแนะในการติดต่อประสานงานกบัหน่วยงานภาครัฐเก่ียวกบัการขออนุมตัิ อนุญาตของทางราชการหรือ
ปัญหาอื่นใดที่เก่ียวเน่ืองอนัที่จะสามารถป้องกนัหรือระงบัยบัยั้งการทุจริตของหน่วยงานภาครัฐ ณ หอการคา้จงัหวดั
ฉะเชิงเทรา 

15 กุมภาพนัธ์ 2566 เวลา 13.30-16.30 น. นายจิตรกร เผด็จศึก ประธาน ร่วมประชุมคณะกรรมการพฒันาการ
เกษตรและสหกรณ์จังหวดัฉะเชิงเทรา คร้ังที่ 1/2566 ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ส านักงานเกษตร
จงัหวดัฉะเชิงเทรา 

16 กุมภาพนัธ์ 2566 เวลา 9:00  - 12:00 น. นายจิตรกร เผด็จศึก ประธาน ร่วมประชุมหารือการด าเนินการให้
นักศึกษาไดฝึ้กประสบการณ์วิชาชีพที่เหมาะสมกบัหลกัสูตรระดบัปริญญาตรี มหาวิทยาลยัราชภฏัราชนครินทร์ ณ 
ห้องมหาชนก ชั้น 5 อาคารเรียนรวมและอ านวยการ มหาวิทยาลยัราชภฏัราชนครินทร์ 

16 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 13.00 น. นายจอมพงษ์  ชูทับทิม เลขาธิการ ร่วมประชุมเผยแพร่ผลการศึกษา
โครงการติดตามและประเมินผลนโยบายรัฐบาลการประเมินผลสัมฤทธ์ิของแผนงานบูรณาการเขตพฒันาพิเศษภาค
ตะวนัออก ณ ห้องประชุมรัตนแกรนด ์ชั้น 12 โรงแรมรัตนชล อ าเภอเมือง จงัหวดัชลบุรี 

17 กุมภาพนัธ์ 2566 เวลา 10.30 น. นายจอมพงษ์ ชูทับทิม เลขาธิการ ร่วมประชุมทบทวนยุทธศาสตร์การ
พฒันาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่นในเขตจงัหวดัฉะเชิงเทรา (พ.ศ.2566-2570) ฉบบัทบทวน พ.ศ.2566 ณ 
ห้องประชุมสภาองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัฉะเชิงเทรา ต.บางแกว้ อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 

17 กุมภาพนัธ์ 2566 เวลา 14.00 น. นายจอมพงษ์ ชูทับทิม เลขาธิการ ร่วมประชุมคณะกรรมการประสาน
แผนพฒันาทอ้งถิ่นระดบัจงัหวดั คร้ังที่ 1/2566 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจงัหวดัฉะเชิงเทรา ต.บางแกว้ 
อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 

18 กุมภาพนัธ์ 2566 เวลา 9.00 น.  ประธานและคณะกรรมการหอการคา้ ร่วมท าบุญทอดผา้ป่าเพ่ือการศึกษา 
ณ ห้องโชคอนนัต ์ชั้น 2 อาคารเรียนรวมและอ านวยการ มหาวิทยาลยัราชภฏัราชนครินทร์ 
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20 กุมภาพนัธ์ 2566 เวลา 8.30-16.30 น. นายจิตรกร เผด็จศึก ประธาน ร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
พฒันาขอ้เสนอโครงการและจดัท าแผนพฒันามหาวิทยาลยัราชภฏัราชนครินทร์อย่างยัง่ยืนรองรับการขบัเคลื่อนการ
พฒันาพ้ืนที่ EEC และ Smart City ณ ห้องโชคอนันต์ชั้น 2 อาคารเรียนรวมและอ านวยการ มหาวิทยาลยัราชภฏัราช
นครินทร์ 

20 กุมภาพนัธ์ 2566 เวลา 8.30 น. นายจิตรกร เผด็จศึก ประธาน ร่วมพิธีเปิดโครงการรถคลีนิคจกัษุศลัยกรรม
เคลื่อนที่สภากาชาดไทย ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ อาคารเอนกประสงค ์พระธรรมมงั
คลาจารย ์วิ. ชั้น 2 วดัโสธรวรารามวรวิหาร ต.หนา้เมือง อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 

หอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา ร่วมกบั สมาคมชาวฉะเชิงเทรา และกองประกวดนางสาวไทยฉะเชิงเทรา จดั
ประกวดนางสาวไทยฉะเชิงเทรา ประจ าปี 2566 เพื่อเป็นตัวแทนจงัหวดัฉะเชิงเทรา ในการประกวดนางสาวไทย 
ประจ าปี 2566 (Miss Thailand 2023) ท าหน้าที่ทูตวฒันธรรมจงัหวดัฉะเชิงเทรา โดยจดัประกวดรอบตัดสินในวนั
จนัทร์ที่ 20 กุมภาพนัธ์ 2566 เวลา 18.00 น. เป็นต้นไป ณ อุทยานพระพิฆเนศองค์ยืน ต.คลองเขื่อน อ.คลองเขื่อน       
จ.ฉะเชิงเทรา 

21 กุมภาพนัธ์ 2566 เวลา 8.30-10.00 น. นายจิตรกร เผด็จศึก ประธาน ร่วมพิธีลงนามบันทึกขอ้ตกลง การ
ด าเนินงาน "ต าบลเขม้แข็ง ตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง" ณ ห้องประชุมมรุพงษศิ์ริพฒัน์ ชั้น 4 ศาลากลาง
จงัหวดัฉะเชิงเทรา 

21 กุมภาพนัธ์ 2566 เวลา 9.00 น. นายจิตรกร เผด็จศึก ประธาน ร่วมเขา้รับใบประกาศเกียรติคุณ จากท่านผูว่้า
ราชการจงัหวดัฉะเชิงเทรา ที่สนบัสนุนชุดเคร่ืองนอนให้กบัผูย้ากไร้ อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา ณ ห้องประชุมมรุพงษ์
ศิริพฒัน์ ชั้น 4 ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

21 กุมภาพนัธ์ 2561 เวลา 9.30 น. นายจิตรกร เผด็จศึก ประธาน ร่วมประชุมหัวหนา้ส่วนราชการประจ าเดือน
กุมภาพนัธ์ 2566 ณ ห้องประชุมอนุพงษศ์ิริพฒัน์ ชั้น  4 ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

22 กุมภาพนัธ์ 2566 เวลา 9.30 น. นายจิตรกร เผด็จศึก ประธาน ร่วมเป็นคณะกรรมการวินิจฉัยการออกสลาก
กาชาดการกุศลจงัหวดัฉะเชิงเทรา ประจ าปี 2566 ในการออกรางวลัสลากการกุศลจงัหวดัฉะเชิงเทรา ประจ าปี 2566 
ณ  ศูนยก์ารเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงอ าเภอเมืองฉะเชิงเทรา (หอประชุมอ าเภอเมืองฉะเชิงเทรา) 

23 กุมภาพนัธ์ 2566 เวลา 8.30 - 20.00 น. นายจิตรกร เผด็จศึก ประธาน ร่วมเป็นคณะกรรมการบริหาร
โครงการพฒันาศกัยภาพผูน้ าคลื่นลูกใหม่ในจงัหวดัภาคตะวนัออก ณ มหาวิทยาลยับูรพา จงัหวดัชลบุรี 

23 กุมภาพนัธ์ 2566 8.30 น. ประธานและคณะกรรมการหอการคา้ ร่วมโครงการพฒันาศกัยภาพผูน้ าคลื่นลูก
ใหม่ในจงัหวดัภาคตะวนัออก (Young public and private collection)ประจ าปี พ.ศ.2565 ณ ห้องประชุมโรงแรมการ์
เดน้ ซีวิว รีสอร์ท พทัยา ชลบุรี 

24 กุมภาพนัธ์ 2566 เวลา 10.00 น. นายจิตรกร เผด็จศึก ประธาน ร่วมเป็นเกียรติร่วมพิธีมอบโค-กระบือ 
โครงการอนุรักษ์ช้างป่าและแก้ไขปัญหาช้างป่าบุกรุกพ้ืนที่เกษตรกรรอยต่อ 5 จังหวดัในภาคตะวนัออก ภายใต้
โครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกร ตามพระราชด าริ ปี 2566 ณ ที่ว่าการอ าเภอท่าตะเกียบ ต.ท่าตะเกียบ อ.ท่า
ตะเกียบ จ.ฉะเชิงเทรา 

24 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 9.00 น .-12.00 น. คณะหอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา ร่วมกับ คณะกรรมการ
โครงการเขตพฒันาพิเศษภาคตะวนัออก จงัหวดัฉะเชิงเทรา เย่ียมชมกระบวนการประกอบรถยนต์ไฟฟ้า บริษทั แอ๊บ
โซลูบแอสเซมบลี จ ากดั  
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24 กุมภาพนัธ์ 2566 เวลา 10.00 - 12.00 น. นายจอมพงษ์ ชูทบัทิม เลขาธิการ ร่วมประชุมคณะท างานด้าน
การตลาดระดบัจงัหวดั (เซลลแ์ทนจงัหวดั) โดยผ่านระบบออนไลน์ Zoom 

24 กุมภาพนัธ์ 2561 เวลา 13:30 - 16.30 น. นายจอมพงษ์ ชูทบัทิม เลขาธิการ ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการ
อนุรักษแ์ละพฒันาเมืองเก่าฉะเชิงเทราคร้ังที่ 1/256 ณ ห้องประชุมพงษศิ์ริพฒัน์ ชั้น 4 ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

27 กุมภาพนัธ์ 2566 เวลา 13.30 น. นายสมพงษ์  น าศรีเจริญสุข กรรมการ ร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์
อ  านวยการป้องกนัและปราบปรามยาเสพติดจงัหวดัฉะเชิงเทรา คร้ังที่ 2 ประจ าปีงบประมาณ 2566 ณ ห้องประชุมมรุ
พงษศ์ริิพฒัน์ ชั้น 4 ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

28 กุมภาพนัธ์ 2566 เวลา 10:00 น. นายจิตรกร เผด็จศึก ประธาน ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณา
ก าหนดและปรับปรุงเง่ือนไขในใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจ าทางดว้ยรถที่ใชใ้นการขนส่งสัตวห์รือส่ิงของ
ประจ าจงัหวดัฉะเชิงเทรา คร้ังที่ 2/2566 ณ ห้องประชุมศูนย ์GPS ชั้น 2 ส านกังานขนส่งจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

1 มีนาคม 2566 เวลา 13.30 น. นางอภินนัท์ภรณ์ ใตห้ลา้สถาพร รองเลขาธิการ ร่วมประชุมคณะกรรมการให้
ความช่วยเหลือผูป้ระสบภัยพิบัติจังหวดัฉะเชิงเทรา (ก.ช.ภ.จ.ฉช.) คร้ังที่ 5/2566 ณ ห้องประชุมพระยาศรีสุนทร
โวหาร (นอ้ย อาจารยางกูล) ชั้น 1 ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

1 มีนาคม 2566 เวลา 13.30 น. นายพรชยั ธรรมจรูญ ผูจ้ดัการ ร่วมประชุมการใชพ้ื้นที่ของทางราชการ เพ่ือจดั
งานขนมหวาน อาหารอร่อย และของดีเมืองแปดร้ิว ณ ห้องประชุมมรุพงษ์ศิริพัฒน์ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัด
ฉะเชิงเทรา 

3 มีนาคม 2566 เวลา 6.00-12.00 น. นายจอมพงษ ์ชูทบัทิม เลขาธิการ ร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็น คร้ังที่ 2 
ในรูปแบบการประชุมทางไกลผ่านส่ืออิเลกทรอนิกส์ (Zoom Cloud Meeting) การศึกษาความเหมาะสมดา้นเศรษฐกิจ 
วิศวกรรม และผลกระทบส่ิงแวดลอ้มเบื้องตน้ (Pre-Feasibility Study) ภายใตก้ารศึกษา MR-MAP  

9 มีนาคม 2566 เวลา 9.30 น. นายจอมพงษ์ ชูทบัทิม เลขาธิการ ประชุมคณะกรรมการเครือข่าย KBO จงัหวดั
ฉะเชิงเทรา ณ ห้องประชุมพระยาศรีสุนทรโวหาร (นอ้ย อาจารยางกูล) ชั้น 1 ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

10 มีนาคม 2566 เวลา 16.00 น. นายจิตรกร เผด็จศึก ประธาน ร่วมพิธีเปิดสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ
เน่ืองในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พ.ศ.2562 เพื่อเฉลิมพระเกียีรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้า
เจา้อยูหั่ว โดยพลเอกประยทุธ์ จนัทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธาน 

13 มีนาคม 2566 เวลา 13.30 น. นายจิตรกร เผด็จศึก ประธาน นายพรชัย ธรรมจรูญ ผู้จัดการ ประชุม
คณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพฒันาและแกไ้ขปัญหาทางเศรษฐกิจจงัหวดัฉะเชิงเทรา (กรอ.จ.ฉะเชิงเทรา) 
คร้ังที่ 3/2566 ณ ห้องประชุมมรุพงษศิ์ริพฒัน์ ชั้น 4 ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

14 มีนาคม 2566 เวลา 9.30 น. นายพงศธ์ร เผ่าบรรจง รองประธาน ประชุมคณะกรรมการสถิติระดบัจงัหวดั
ฉะเชิงเทรา คร้ังที่ 1/2566 ณ ห้องประชุมมรุพงษศิ์ริพฒัน์ ชั้น 4 ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

15 มีนาคม 2566 เวลา 10.00 น. นายจิตรกร เผด็จศึก ประธาน นางธวิยา สุดใจ เลขาธิการ YEC ประชุม
คณะท างานดา้นการตลาดระดบัจงัหวดั (เซลลแ์มนจงัหวดั) ณ ห้องประชุมส านกังานพาณิชยจ์งัหวดัฉะเชิงเทรา 

15 มีนาคม 2566 เวลา 10.00 น. นายจอมพงษ์ ชูทับทิม เลขาธิการ ประชุมคณะท างานขบัเคลื่อนสมุนไพร
ดา้นเช่ือมโยงผูป้ระกอบการและการตลาด ณ ห้องนนทรี ชั้น 1 ส านกังานพาณิชยจ์งัหวดัฉะเชิงเทรา 

16 มีนาคม 2566 เวลา 9.00-15.00 น. นายชาลี เจริญสุข ที่ปรึกษา ประชุมเชิงปฏิบตัิการส่งเสริมการมีส่วน
ร่วมของประชาชนในการส่งเสริมสร้างสังคมสุจริตและต่อตา้นการทุจริตจงัหวดัฉะเชิงเทรา ณ ห้องบางแกว้ องคก์าร
บริหารส่วนจงัหวดัฉะเชิงเทรา 
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16 มีนาคม 2566 เวลา 09.30 น. นายจิตรกร เผด็จศึก ประธาน ประชุมคณะกรรมการประสานและขบัเคลื่อน
นโยบายสานและขับเคลื่อนนโยบายสานพลังประชารัฐ ณ ห้องประชุมมรุพงษ์ศิริพัฒน์ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวดั
ฉะเชิงเทรา 

16 มีนาคม 2566 เวลา 13.30 น.นายจอมพงษ ์ชูทบัทิม เลขาธิการ ร่วมพิธีลงนามบนัทึกขอ้ตกลงความร่วมมือ 
(MOU) เร่ือง การบูรณาการองคค์วามรู้และการแลกเปลี่ยนขอ้มูลดา้นการประกนัภยัในเขตพฒันาพิเศษภาคตะวนัออก 
ณ ห้องประชุมท่าทอง ศูนยป์ฏิบตัิการโรงแรมเทาทอง มหาวิทยาลยับูรพา อ.เมือง จ.ชลบุรี 

16 มีนาคม 2566 เวลา 13.30 น. นายจิตรกร เผด็จศึก ประธาน ประชุมคณะกรรมการก าหนดราคาทรัพย์
จงัหวดัฉะเชิงเทรา ณ ส านกังานบงัคบัคดี จงัหวดัฉะเชิงเทรา 

17 มีนาคม 2566 เวลา 8.30-12.00 น. นายสมพงษ์ น าศรีเจริญสุข กรรมการ ประชุมติดตามผลการด าเนินงาน
ชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานประกอบการชุมชน สถานศึกษาและหน่วยงานในสังกดักระทรวงยุติธรรม 
จังหวดัฉะเชิงเทรา ปีงบประมาณ 2566 คร้ังที่ 2/2566 ณ ห้องประชุมโสธร ชั้น 2 ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด
ฉะเชิงเทรา 

17 มีนาคม 2566 เวลา 11.30 น.นายสมพงษ์ น าศรีเจริญสุข กรรมการ ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุน  
TO BE NUMBER ONE จงัหวดัฉะเชิงเทรา คร้ังที่ 1/2566 ณ ห้องประชุมโสธร ชั้น 2 ส านักงานสาธารณสุขจงัหวดั
ฉะเชิงเทรา 

20 มีนาคม 2566 เวลา 09.30 น. นายจิตรกร เผด็จศึก ประธาน ประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจ าเดือน
มีนาคม 2566 ณ ห้องประชุมมรุพงษศิ์ริพฒัน์ ชั้น 4 ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

21 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 น.นายจิตรกร เผด็จศึก ประธาน ประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชน
เพือ่แกไ้ขปัญหาทางเศรษฐกิจกลุ่มจงัหวดัภาคตะวนัออก 1 (กรอ.กลุ่มจงัหวดัภาคตะวนัออก 1) คร้ังที่ 3/2566 ณ ห้อง
ประชุมภกัดีศรีสงคราม ชั้น 4 ศาลากลางจงัหวดัระยอง 

22 มีนาคม 2566 เวลา 13.30 น. นางสาวอภินันท์ภรณ์ ใตห้ลา้สถาพร รองเลขาธิการ ประชุมคณะกรรมการ
ผลกัดนัการด าเนินงานตามแผนแม่บทภายใตยุ้ทธศาสตร์ชาติ ประเด็นทุจริตและประพฤติมิชอบ จงัหวดัฉะเชิงเทรา 
คร้ังที่ 1/2566 ณ ห้องประชุมมรุพงษศิ์ริพฒัน์ ชั้น 4 ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

22 มีนาคม 2566 เวลา 15.00 น. นายจอมพงษ์ ชูทบัทิม เลขาธิการ ประชุมคณะกรรมการขบัเคลื่อนไทยไป
ดว้ยกนัระดบัจงัหวดัฉะเชิงเทรา คร้ังที่ 1/2566 ณ ห้องประชุมพระยาศรีสุนทรโวหาร (น้อยอาจารยางกูล) ชั้น 1 ศาลา
กลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

- กิจกรรมอ่ืนๆ  
7 กุมภาพนัธ์ 2566 เวลา 8.30 น. หอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา ร่วมสนับสนุนกิจกรรม โครงการมอบขอบปี

ใหม่ 2566“ปีแห่งสุขภาพสูงวยัไทย” โดยมอบ “แว่นสายตา ผา้อ้อมผูใ้หญ่ และฟันเทียม/รากฟันเทียม” ช่วยเพ่ิม
คุณภาพชีวิตที่ดีแก่ผูสู้งอาย ุณ หอประชุมที่ว่าการอ าเภอบา้นโพธ์ิ จ.ฉะเชิงเทรา 

8 กุมภาพนัธ์ 2566 เวลา 15.00 น. หอการค้าจังหวดัฉะเชิงเทรา น าผลิตผลทางการเกษตรปลอดภัยสูงมา
จ าหน่ายให้กับประชาชน เพ่ือช่วยส่งเสริมด้านการตลาดให้แก่เกษตรกรปลูกผักปลอดภัยสูงในพ้ืนที่จังหวัด
ฉะเชิงเทรา ณ บริเวณดา้นหนา้อาคารหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา 

11 กุมภาพนัธ์ 2566 เวลา 10.00 น. หอการค้าจังหวดัฉะเชิงเทรา และประธานคณะกรรมการขับเคลื่อน
โครงการเขตพฒันาพิเศษภาคตะวนัออก จงัหวดัฉะเชิงเทรา เย่ียมชมโรงงานแปรรูปปลากะพงยกัษ ์เพื่อดูกระบวนการ
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ผลิต/แปรรูปปลากะพงยกัษ์เพ่ือการบริโภคและส่งออก เพ่ือส่งเสริมการเพาะเลี้ ยงปลากะพงยกัษ์ในพ้ืนที่จงัหวดั
ฉะเชิงเทรา ณ ขาวผ่องฟาร์ม อ.บา้นโพธ์ิ จ.ฉะเชิงเทรา 

11 กุมภาพนัธ์ 2566 เวลา 13.00 น. หอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา และคณะกรรมการขบัเคลื่อนโครงการเขต
พฒันาพิเศษภาคตะวนัออก จังหวดัฉะเชิงเทรา เย่ียมชมกระบวนการบริหารจดัการขยะให้เป็นศูนย ์เพื่อส่งเสริม
ส่ิงแวดลอ้มที่ดีให้กบัพ้ืนที่ EEC และเพ่ือเป็นการสร้างงานสร้างรายไดใ้ห้แก่ประชาชนในทอ้งถิ่นในการก าจดัขยะให้
เกิดมูลคา้ ณ บริษทั โสรัจจกิจ จ ากดั ต.สาวชะโงก อ.บางคลา้ จ.ฉะเชิงเทรา 

18 กุมภาพนัธ์ 2566 เวลา 17.00-22.00 น. ประธานและคณะกรรมการหอการคา้ ร่วมเป็นเกียรติร่วมงาน "108 
ปี ดดัดรุณีสานสัมพนัธ์ ณ โรงเรียนดดัดรุณี โดยสนบัสนุนโต๊ะร่วมงาน 1 โต๊ะ มูลค่า 5,000 บาท 

23 กุมภาพนัธ์ 2566 เวลา 13.30 น. นายจิตรกร เผด็จศึก ประธาน ร่วมพิธีมอบรถวีลแชร์ พร้อมทั้งประชุม
ใหญ่สามญัประจ าปี 2566 และฟังบรรยายพิเศษ เร่ือง "TEGH จากเกษตรกรสู่อุตสาหกรรมเกษตรชีวภาพแบบครบ
วงจร ดว้ย BCG Modle" ณ โรงแรมซนัธารา เวลเนส รีสอร์ท อ าเภอเมืองฉะเชิงเทรา จงัหวดัฉะเชิงเทรา 

28 กุมภาพนัธ์ 2566 เวลา 8.30-12.00 น. นายสุภร  ตันเฮง สมาชิก  ร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อการ
จดัท ารายงานและมาตราการป้องกันและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้มและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ
ส่ิงแวดลอ้ม คร้ังที่ 2 (เพ่ิมเติม) โครงการโรงงานผลิตกลูโคสไซรัป ฟรักโทส ฟรักโทสโอลิโกแซ็กคาไรด์  มอลโต
เดกซ์ตริน และไอโซมอลโตโอลิโกแซ็กคาไรด ์ของ บริษทั เพียวเคมม ์จ ากดั ณ สโมสรบุคลากรวิทยาลยัเทคนิคพนม
สารคาม (อาคาร 1) วิทยาลยัเทคนิคพนมสารคาม ต.เกาะขนุน อ.พนมสารคาม 

2 มีนาคม 2566 เวลา 10.00 น. นายจิตรกร เผด็จศึก ประธาน นายมนัส ตัน๊งาม รองประธาน นายจอมพงษ ์ชู
ทบัทิม เลขาธิการ และนายพรชัย ธรรมจรูญ ผูจ้ดัการ ร่วมประชุมคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน (กกร.
จงัหวดั) คร้ังที่ 1/2566 ณ ห้องประชุมสุนทรพิพิธ ชั้น 4 ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

2 มีนาคม 2566 เวลา 19.00 - 22.00 น. นายจิตรกร เผด็จศึก ประธานหาการคา้ฯ เขา้พบปะเกษตรกรรุ่นใหม่
ยงัสมาร์ทฟาร์มเมอร์ของจังหวดัฉะเชิงเทราพร้อมทั้งแนะน าการท าเกษตรอย่างมีแบบแผนและหาแนวทางในการ
ช่วยเหลือเกษตรกรในการจ าหน่ายผลผลิตในส่วนของการวางแผนการตลาด ณ บา้นสวนเมล่อนอ าเภอบา้นโพธ์ิ 
 มติที่ประชุม รับทราบ 
 

วาระที่ 2 เร่ืองรับรองรายงานการประชุม คร้ังที่ 10/2565 

 
มติที่ประชุม  รับรอง 

 
วาระที่ 3 เร่ืองสืบเน่ืองจากการประชุม 

3.1 สรุปการจัดกิจกรรมวิ่งเพื่อส่ิงแวดล้อม โครงการ “ZERO CO2 Run ปี 2565 จังหวัดฉะเชิงเทรา”   
นายยทุธนา  มาตเจือ (รองประธาน) กล่าวว่า การจัดกิจกรรมวิ่งเพื่อส่ิงแวดล้อม โครงการ “ZERO CO2 Run ปี 

2565 จังหวัดฉะเชิงเทรา”  ก็ส าเร็จลุล่วงไปดว้ยดี ขอขอบคุณ ทีมงานคณะกรรมการหอการคา้ฯ ที่ช่วยสนับสนุนการจดั
กิจกรรมในคร้ังน้ี  กิจกรรมต่อไป โครงการกิจกรรมปลูกป่าเพ่ือส่งเสริมส่ิงแวดลอ้ม รายละเอียดโครงการจะแจง้ให้ที่ประชุม
ทราบต่อไป  

มติที่ประชุม  รับทราบ 
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3.2    การจัดกิจกรรม “เซิร์ฟบอร์ด เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวทางน ้า” 
นายจิตรกร เผด็จศึก (ประธาน)  กล่าวว่า ทางการท่องเที่ยวและกีฬาของจงัหวดัฉะเชิงเทรา แจง้มาว่า ทาง

ตลาดน ้าตลาดน ้านครเน่ืองเขตเงียบ เหงา ซบเซามาก ซบเซา หลงัจากที่มีโควิดมา 3 ปี เลยอยากให้ทางหอการคา้ฯ  จดั
กิจกรรมเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว คงตอ้งประชุมและปรึกษากนัอีกที ว่าจะจดักิจกรรม “เซิร์ฟบอร์ด วนัเวลา ค่อยดู
ความเหมาะสมอกีท ี

มติที่ประชุม รับทราบ 
3.3    การจัดงานแสดงสินค้า “หอการค้าแฟร์” เพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากของจังหวัดฉะเชิงเทรา 
นายจิตรกร เผด็จศึก (ประธาน)  กล่าวว่า หอการค้า จะก าหนดจดังานแสดงสินค้า “หอการค้าแฟร์” เพื่อ

ส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากของจงัหวดัฉะเชิงเทรา สถานที่น่าจะจดัที่สนามยิงปืน ที่หอการค้าไปปรับพ้ืนที่ไว ้อยาก
เสนอในที่ประชุม แต่งตั้ง นายชัยรัตน์ โสธรนพบุตร รองประธาน เป็นประธานโครงการฯ และแต่งตั้งคณะท างาน 
เพื่อปรึกษา เร่ืองช่วงวนั เวลา รูปแบบการจดังาน ก่อน แลว้ค่อยมารายงานในที่ประชุม ในการประชุมคร้ังต่อไป 

มติที่ประชุม  
3.4  การส่งเสริมการปลูกพืชสมุนไพร จังหวัดฉะเชิงเทรา  
นายจิตรกร เผด็จศึก (ประธาน)  กล่าวว่า การส่งเสริมการปลูกพืชสมุนไพร จงัหวดัฉะเชิงเทรา เพื่อส่งเสริม

ให้จังหวดัฉะเชิงเทรามีการส่งเสริมการปลูกพืชสมุนไพร ทุกครัวเรือน เพื่อน ามาใช้เองและเป็นรายได้เสริม ซ่ึง
ปัจจุบนัหลายสถานประกอบการและสถานพยาบาลในจงัหวดัฉะเชิงเทรามีความตอ้งการใชพ้ืชสมุนไพรเป็นจ านวน
มาก จึงต้องการให้มีการพัฒนาการปลูกให้มากขึ้ น หอการค้ามีหน้าที่  ประสานกับหน่วยงานที่เก่ียวข้องจัดตั้ ง
คณะท างานเพื่อส่งเสริมการปลูกพืชสมุนไพรในจังหวดัให้เกิดเป็นรูปธรรม  ทางศูนย์พฒันาเข้าหินซ้อนฯ และ
หน่วยงานที่เก่ียวขอ้ง ส่งเสริมและพฒันาให้กลุ่มเป้าหมายทั้ง 12 กลุ่ม เป็นตน้แบบการปลูก เพ่ือให้เกษตรกรไดเ้รียนรู้
และน าไปปรับใช ้พร้อมทั้งขยายผลการด าเนินงานให้เกิดกลุ่มปลูกพืชสมุนไพรครบทั้ง 11 อ าเภอ ส านักงานเกษตร
จงัหวดั และศูนย์พฒันาเข้าหินซ้อน ให้ความรู้เก่ียวกับเทคนิคหรือวิธีการปลูกพืชสมุนไพรที่มีประสิทธิภาพให้
เกษตรกร และมอบหมายให้ภาคเอกชนจดัหาตลาดหรือช่องทางการจ าหน่ายเพื่อรองรับการปลูกพืชสมุนไพรของ
เกษตรกรในจงัหวดั 

มติที่ประชุม  รับทราบ  
 

วาระที่ 4 เร่ืองเพื่อพิจารณา 
 4.1 การจัดกิจกรรมส่งเสริมด้านการท่องเที่ยวเชิงกีฬา จังหวัดฉะเชิงเทรา 

     4.1.1 การจัดกิจกรรม “ป่ันจักรยานเพื่อการท่องเที่ยว” 
นายจิตรกร เผด็จศึก (ประธาน) กล่าวว่า  การจดักิจกรรมส่งเสริมการดา้นการท่องเที่ยว ในเร่ืองของกีฬาของ

จงัหวดัฉะเชิงเทรา  หอการคา้จดักิจกรรมขี่จกัรยาน เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวตลาดนครเนืองเขต และ ตลาดบา้นใหม่  
จดักิจกรรมในวนัที่ 26 มีนาคม 2566 และวนัที่ 2 เมษายน 2566 ซ่ึงไดง้บประมาณมาจากการท่องเที่ยวและกีฬาจงัหวดั
ฉะเชิงเทรา ในการจดักิจกรรมคร้ังน้ี เร่ืองเส้นทางจะมีทีมงานไปส ารวจอีกคร้ัง  แลว้มาเสนอในที่ประชุมคราวหน้า  
ขอเสนอในที่ประชุมให้ นายมนสั ตัน๊งาม เป็นประธานโครงการ จดักิจกรรมขี่จกัรยาน 

มติที่ประชุม  รับทราบ  
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     4.1.2 การจัดกิจกรรม “วิ่งเพื่อส่ิงแวดล้อม Zero Co2 Run” ประจ าปี 2566 
 นายจิตรกร เผด็จศึก (ประธาน) กล่าวว่า  การจัดกิจกรรม “ว่ิงเพ่ือส่ิงแวดล้อม Zero Co2 Run” 
ประจ าปี 2566 กิจกรรมน้ี หอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา จะจดักิจกรรมน้ีทุกปี  เพื่อเป็นการกระตุน้เศรษฐกิจ
ในจงัหวดั เพราะการจดัคร้ังที่ผ่านมา คนร่วมกิจกรรม ประมาณ 1,500 คน โรงแรมที่พกั ร้านอาหาร เต็มหมด 
ท าให้ผลประกอบการ ร้านคา้ร้านอาหาร เป็นที่น่าพอใจ 

มติที่ประชุม  รับทราบ  
     4.1.3 การจัดกิจกรรม “แบดมินตัน เพื่อส่งเสริมกิจกรรมให้กับเด็ก และเยาวชน” 
 นายจอมพงษ ์ชูทบัทิม (เลขาธิการ) กล่าวว่าการจดักิจกรรม “แบดมินตนั เพื่อส่งเสริมกิจกรรมให้กบั
เด็ก และเยาวชน” มีการออกก าลงักาย ลดละอบายมุข ไม่มัว่สุม ส่ิงเสพติด มีสมาธิ สติปัญญาในการเรียน
เพ่ิมขึ้น วนั เวลา สถานที่ที่จดักิจกรรม จะแจง้ให้ที่ประชุมทราบต่อไป 

 มติที่ประชุม  รับทราบ  
     4.1.4 การจัดกิจกรรม “เดิน-วิ่ง วิสาขะ พุทธบูชา ถือศีล 5 ลดละอบายมุข” 
 นายจิตรกร เผด็จศึก (ประธาน) กล่าวว่า การจดักิจกรรม “เดิน-ว่ิง วิสาขะ พุทธบูชา ถือศีล 5 ลดละ
อบายมุข ที่ผ่านมา หอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา ไดจ้ดักิจกรรมน้ีทุกปี เพ่ิงยกเวน้การจดักิจกรรม มา 3 ปี ที่มี
สถานการณ์ โรคโควิค 19 ซ่ึงเป็นโรคติดต่อ ที่แพร่เช้ือรวดเร็วมาก หอการคา้ฯ อยากชักชวนให้ประชาชนมา
ออกก าลงักายทุกวนั ร่างกายจะไดแ้ข็งแรง มีสุขภาพดี ไม่มีโรคภยั ไขเ้จ็บ ที่ตอ้งมารักษาตวัในโรงพยาบาล 
การจดักิจกรรมน้ี จะจดัขึ้นทุกวนัวิสาขบูชา ของทุกปี  

มติที่ประชุม  รับทราบ  
     4.1.5 การจัดกิจกรรม “แข่งขันกอล์ฟการกุศล”  
 นายจิตรกร เผด็จศึก (เลขาธิการ) กล่าวว่า การจดักิจกรรม “แข่งขนักอลฟ์การกุศล”  ในปีน้ีหอการคา้
ได้วางก าหนดการจัดไวป้ระมาณ เดือน เมษายน 2566 ขอเสนอ นายอาทร ผดุงเจริญ รองประธาน เป็น
ประธานจดักิจกรรม  การจดักิจกรรม แข่งขนักอล์ฟ เพื่อหารายได ้ไวใ้ช้จ่ายในการบริหารงานในหอการคา้
จงัหวดัฉะเชิงเทรา  

มติที่ประชุม  รับทราบ  
     4.1.6 การจัดกิจกรรม “แข่งขันยิงปืน” 
 นายจิตรกร เผด็จศึก (ประธาน)  กล่าวว่า การจดักิจกรรม “แข่งขนัยิงปืน ที่ผ่านมามีข่าวการปลน้จ้ี
ร้านทอง บ่อยมาก ก็เลยมีความคิดว่า ยากเสนอในที่ประชุม ให้จดักิจกรรม “แข่งขนัยิงปืน ให้ผูป้ระกอบการ
ร้านทอง ได้มีความรู้ความเข้าใจเร่ืองการใช้อาวุธปืน ให้ถูกต้อง และ ขอใบอนุญาตพกพา ถูกต้องตาม
กฎหมาย เพื่อไวใ้ชป้้องกนัตวั และคุม้ครองทรัพยสิ์น 

 มติที่ประชุม  รับทราบ  
 4.2 การจัดประชุมใหญ่สามัญสมาชิกหอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา ประจ าปี 2566  
               พร้อมการจัดงานฉลองรางวัลหอการค้ายอดเยี่ยม และ รางวัลส าเภาทอง ปี 2565 

นายจอมพงษ์ ชูทับทิม  (ประธาน) กล่าวว่า  การจัดประชุมใหญ่สามัญสมาชิกหอการค้าจงัหวดัฉะเชิงเทรา 
ประจ าปี 2566พร้อมการจดังานฉลองรางวลัหอการคา้ยอดเย่ียม และ รางวลัส าเภาทอง ปี 2565 ว่า  การจดัประชุมใหญ่
สามญัสมาชิกหอการค้า ตอ้งจดัภายในเดือน มีนาคม 2566 ของทุกปี ปีน้ีเราจะจดังานฉลองรางวลัหอการคา้ยอดเย่ียม 
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และ รางวลัส าเภาทอง ปี 2565 ดว้ย เร่ืองสถานที่  ประธานเสนอให้ไปดูวิทยาลยัสารพดัช่าง แต่ตอ้งไปดูสถานที่ก่อนว่า
เหมาะสม หรือเปล่า และเร่ืองวนั เร่ืองรูปแบบการจดังาน เร่ืองการเชิญวิทยากรจะแจง้ให้ที่ประชุมทราบอีกคร้ัง  

นายจิตรกร เผด็จศึก (ประธาน)  กล่าวว่า  อยากเสนอในที่ประชุมให้นางปาลาวดี เน่ืองจ านงค์ รองประธาน 
เป็นประธานจดังาน และแต่งตั้งคณะท างาน เพ่ือเตรียมจัดงาน  ส่วนเร่ืองการเชิญวิทยากร มาพูดเหมือนเช่นทุกปี 
อยากเสนอให้เปลี่ยนเป็นการเสวนา เร่ืองปัญหาต่างๆในปัจจุบนัน้ี โดยอาจจะมี ผูว่้าราชการจงัหวดั เป็นผูร่้วมเสวนา 
รายละเอียดการจดังาน คงตอ้งมีการประชุมกลุ่มยอ่ยกนัก่อน แลว้ถึงมาแจง้ที่ประชุม ประจ าเดือนต่อไป 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 4.3 พิจารณาการแก้ไขข้อบังคับหอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา (ถ้ามี) 
 นายจอมพงษ ์ชูทบัทิม( เลขาธิการ) กล่าวว่าถา้กรรมการและสมาชิกท่านใด จะแกไ้ข ขอ้บงัคบัหอการคา้จงัหวดั 
ฉะเชิงเทรา  ให้แจง้มายงัส านกังานหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา ภายในวนัที่ 28 กุมภาพนัธ์ 2566 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 4.4 การจัด”โครงการน าร่อง” การฝึกอบรมความปลอดภัยในการท างานเกี่ยวกับไฟฟ้าที่ถูกต้องตามกฎหมาย 
 นายจอมพงษ์ ชูทับทิม (เลขาธิการ) กล่าวว่าตามประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ว่าด้วย 
กฎกระทรวงก าหนดมาตรฐานในการบริหารและด าเนินการดา้นความปลอดภยัอาชีวอนามยัและสภาพแวดลอ้มใน
การท างานของกระทรวงแรงงาน ก าหนดให้ทางนายจา้งฝึกอบรมความปลอดภยัในการท างานเก่ียวกบัไฟฟ้าให้กบั
ลูกจ้าง ทางบริษัท เอ็น ซี ดับบลิว อิเลคทริค จ ากัด เป็นผูไ้ด้รับการขึ้ นทะเบียนตามประกาศกรมสวสัดิการและ
คุ้มครองแรงงาน ตามมาตรา 11 ผู ้ให้บริการจัดฝึกอบรมความปลอดภัยในการท างานเก่ียวกับไฟฟ้าถูกต้องตาม
กฎหมาย จึงมีความประสงค์จดัโครงการฝึกอบรม (โครงการน าร่อง) ให้กบัทางหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา ซ่ึงทาง
บริษทัฯ ดูแลรับผิดชอบในส่วนของงบประมาณค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมทั้งหมด อาทิเช่น สถานที่การ ฝึกอบรม 
อาหารและเคร่ืองด่ืม วิทยากร พร้อมทั้งดูแลด าเนินการขึ้นทะเบียนการอบรมกับทางกรมสวสัดิการและคุ้มครอง
แรงงาน และเอกสารอื่นๆตลอดการด าเนินการโครงการจดัฝึกอบรมในคร้ังน้ี 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 4.5 โครงการยกระดับสินค้าวิสาหกิจชุมชนจังหวัดฉะเชิงเทรา  

 นายจิตรกร เผด็จศึก  (ประธาน) กล่าวว่า ดว้ยจงัหวดัฉะเชิงเทรา มีการประกอบอาชีพที่หลากหลายโดยในชุมชน
มีการผลิตสินคา้ที่แปรรูปจากผลิคภณัฑ์ทอ้งถิ่น ซ่ึงมีอยูทุ่กอ าเภอในจงัหวดัฉะเชิงเทรา แต่สินคา้ที่ผลิตไดน้ั้นยงัไม่ได้
รับการส่งเสริมยกระดบัให้เป็นสินคา้ประจ าจงัหวดัฉะเชิงเทรา ท าให้ชุมชนขาดโอกาส ขาดรายได้ ดังนั้นหอการค้า
จงัหวดัฉะเชิงเทรา ซ่ึงเป็นองค์กรที่มีภารกิจในการส่งเสริมการคา้ พฒันาเศรษฐกิจ สร้างคุณค่าชีวิต จึงตอ้งการเขา้ไป
ส่งเสริมสินคา้ที่ผลิตจากชุมยกระดบให้เป็นสินคา้วิสาหกิจชุมชนประจ าจังหวดัฉะเชิงเทรา โดยตั้งเป้าหมายยกระดับ
สินคา้อย่างน้อย 5 ตวั ดงันั้นในการขบัเคลื่อนการด าเนินโครงการยกระดบัสินคา้วิสาหกิจชุมชนจงัหวดัฉะเชิงเทรา ให้
บรรลุเป้าหมายจึงขอน ามาหารือเพื่อขอความเห็นชอบในการด าเนินโครงการดงักล่าวขา้งตน้ 

มติที่ประชุม เห็นชอบ 
 4.6 โครงการกิจกรรมรับบริจาคโลหิต  
 นายจอมพงษ ์ชูทบัทิม (เลขาธิการ) กล่าวว่าหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา จะด าเนินการจดัโครงการรับบริจาค
โลหิต ทุกปี ๆละ 2 คร้ัง    รายละเอียด ร่วมกบัโรงพยาบาลวดัสมานรัตนาราม จะเปิดรับบริจาคโลหิตทุกวนัพฤหัสบดี
ที่แรกของเดือน  ร่วมกบัโรงพยาบาลพุทธโสธรจะเปิดรับบริจาคโลหิต ทุกวนัพุธที่ 1 และ วนัพุทธที่ 3 ของเดือน  
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จดั ณ ห้องประชุมที่ว่าการอ าเภอเมืองฉะเชิงเทรา อยากจะเสนอในที่ประชุม ให้จดัร่วมกบัโรงพยาบาลพุธโสธรวนัที่ 
15 กุมภาพนัธ์ 2566  ร่วมกบัโรงพยาบาลวดัสมานรัตนาราม เดือน สิงหาคม 2566 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
 4.7 โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืนในเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา  
 นายจิตรกร เผด็จศึก (ประธาน)   กล่าวว่า ส านักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวดัฉะเชิงเทรา มีแผนด าเนิน
โครงการ พฒันาเกษตรกรรมยัง่ยืน ในเมืองของจงัหวดัฉะเชิงเทรา  จดัท าแปลงเกษตรชุมชนปลอดภยัในพ้ืนที่รกร้างว่าง
เปล่าของเคหะชุมชนและบริการ อ าเภอบา้นโพธ์ิ จงัหวดัฉะเชิงเทราเพ่ือให้ชุมชนได้เพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวและผลิตอาหาร
ปลอดภยั  ซ่ึงโครงการ การพฒันาเกษตรกรรมยัง่ยืนในเมืองจงัหวดัฉะเชิงเทราใช้ วงเงินงบประมาณ  98,000 บาท (เกา้
หมื่นแปดพนับาทถ้วน) โดย ส านักงานเกษตรและสหกรณ์จงัหวดัฉะเชิงเทราของบประมาณมาทางหอการค้าจังหวดั
ฉะเชิงเทรา เพื่อด าเนินงานโครงการในจงัหวดัฉะเชิงเทรา  

มติที่ประชุม  รับทราบ 
 4.8 โครงการส่งเสริมการเลีย้งแพะ-แกะเนื้อส่งเสริมอาชีพและรายได้ ในพื้นที่โครงการพัชรสุธาคชานุรักษ์  
   นายวสันต์ วโรกร (รองประธาน)  กล่าวว่า โครงการส่งเสริมการเลี้ยงแพะแกะเน้ือ ส่งเสริมอาชีพและรายได ้
ในพ้ืนที่โครงการพชัรสุธาคชานุรักษ ์ เพ่ือการอยูร่่วมกนัอย่างสมดุลระหว่างคนกบัชา้งป่าในพ้ืนที่ที่ไดรั้บผลกระทบจาก
ช้างป่าจากการส ารวจความต้องการของเกษตรกรในพ้ืนที่พบว่ามีความสนใจการเลี้ ยงแพะแกะเน้ือ  เน่ืองจากมีความ
ตอ้งการทางการตลาดที่ชัดเจนโดยด าเนินการในพ้ืนที่โครงการภทัรสุธาคาชานุรักษ์พ้ืนที่ น าร่องหมู่ที่ 20 บ้านหนอง
กระทิง อ าเภอสนามชัยเขต  จงัหวดัฉะเชิงเทรา   เพื่อเป็นการพฒันาและส่งเสริมดา้นการเกษตรสามารถสร้างรายไดแ้ละ
สร้างความมัน่คงให้กบัเกษตรกรที่ไดรั้บผลกระทบจากภยัช้างป่า โครงการขบัเคลื่อนการด าเนินงานภายใตโ้ครงการน้ี 
ใช้วงเงินงบประมาณ  85,000 บาท (แปดหมื่นห้าพนับาทถว้น) โดย ส านักงานเกษตรและสหกรณ์จงัหวดัฉะเชิงเทราขอ
งบประมาณมาทางหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา เพื่อด าเนินงานโครงการในจงัหวดัฉะเชิงเทรา  

มติที่ประชุม  รับทราบ 
 
วาระที่ 5 ข้อเสนอเข้าสู่ กกร. เพื่อน าเสนอสู่ กรอ.จังหวัดฉะเชิงเทรา 

นายจิตรกร เผด็จศึก (ประธาน) กล่าวว่า สรุปขอ้เสนอเขา้สู่ กกร.เพื่อน าเขา้สู่การประชุมคณะกรรมการ กรอ.
จงัหวดัฉะเชิงเทรา  
            หัวขอ้ที่ 1.  โครงการขอใบอนุญาต อิเล็กทรอนิกส์ 
            หัวขอ้ที่ 2.   ส่งเสริมการท านาลดโลกร้อน 

หัวขอ้ที่ 3.     การส่งเสริมเศรษฐกิจนวตักรรมสู่การพฒันาภายใต ้BCG ที่ยงัยืนรองรับการเติมโตสู่เมือง Smart city   
หัวขอ้ที่ 4.    ปัญหาการขาดแคลนป้ายแดงของรถยนตอ์อกใหม่ 
หัวขอ้ที่ 5.    โครงการ Zero Co2 โดยการปรับเปลี่ยนพลงังานเช้ือเพลิงสู่พลงังานสะอาดในระบบโลจิสติกส์ 
มติที่ประชุม  รับรอง 

 
วาระที่ 6 เร่ืองแจ้งเพื่อทราบ / ข้อเสนอ จาก YEC หอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา  

นางสาวธวิยา สุดใจ (เลขาธิการ YEC) กล่าวว่าโครงการพัฒนาศักยภาพผูน้ าคลื่นลูกใหม่  ในจังหวัดภาค
ตะวนัออก ( Young public and private collaboration ) ประจ าปี พ.ศ 2565 โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อพฒันาความพร้อมของ
ผูน้ ารุ่นใหม่ในภาคราชการไทยและเอกชน สู่การเป็นผูน้ าการเปลี่ยนแปลงในการพฒันาระบบราชการตามสภาวะการที่
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เปลี่ยนแปลงไปและรองรับการพฒันาในพ้ืนที่เขตพิเศษภาคตะวนัออก  EEC กบัเขตพฒันาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน SEZ 
รวมถึงพฒันาขีดความสามารถความรู้ทกัษะทศันคติในการขบัเคลื่อนยุทธศาสตร์ดว้ยการพฒันาแผนพฒันาจงัหวัดให้
บรรลุเป้าหมายตามแผนพฒันาในภาคตะวนัออกซ่ึงกิจกรรมน้ี จ านวน 2 คร้ัง คร้ังที่ 1 จดักิจกรรมรายจงัหวดัจงัหวดัละ 1 
รุ่น รวม 8 รุ่น (ชลบุรี ระยอง ฉะเชิงเทรา จันทบุรี ตราด สระแก้ว ปราจีนบุรี และนครนายก) และคร้ังที่ 2 จดักิจกรรม
ระดบัภาคตะวนัออกโดยมีก าหนดการฝึกอบรมของจังหวดัฉะเชิงเทรา ระหว่างวนัที่ 23-25 กุมภาพนัธ์ 2566 ณ  ห้อง
ประชุมโรงแรมการ์เดน้ซีวิว รีสอร์ท พทัยา ชลบุรี  ซ่ึงมีกลุ่มเป้าหมาย จ านวน 40 คน แบ่งเป็นขา้ราชการสังกดัหน่วยงาน
ราชการส่วนภูมิภาคหรือส่วนกลางที่มีส านักงานตั้งอยู่ ในจงัหวดัฉะเชิงเทรา ซ่ึงด ารงต าแหน่งประเภทวิชาการ ระดับ
ช านาญการพิเศษ/ ช านาญการ หรือเทียบเท่า  จ านวน 20 คน และพนักงานเอกชน หรือผูป้ระกอบการที่มีคุณสมบัติ
เทียบเท่าจ านวน 20 คน  

มติที่ประชุม  รับทราบ 
 

วาระที่ 7 เร่ืองรายงานสถานะทางการเงิน เดือนธันวาคม 2565   
 นายธานินทร์ เสริมศกัด์ิศศิธร (เหรัญญิก) กล่าวว่าเร่ืองรายงานสถานะทางการเงิน เดือนธนัวาคม 2565   

มติที่ประชุม  รับรอง 
 

วาระที่ 8 เร่ืองอื่นๆ   
ไม่มีเร่ืองน าเสนอ 

 
ปิดประชุม เวลา  17.00 น. 

 
( นายจอมพงษ ์ชูทบัทิม  ) 

เลขาธิการหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา /ตรวจรายงานการประชุม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นายพรชยั ธรรมจรูญ  ผูจ้ดัการหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา / บนัทึกรายงานการประชุม 
นางน ้าฝน ชะเอมทอง   เจา้หนา้ที่หอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา / พิมพร์ายงานการประชุม 
 
 


