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 รายงานการประชุมคณะท่ีปรึกษาและคณะกรรมการบริหารหอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา คร้ังท่ี 9/2565 
วันศุกร์ท่ี 21 ตุลาคม 2565 เวลา 15.00 น. ผ่านระบบการประชุมออนไลน์  Application Zoom 

ผู้ร่วมประชุม   

1. นายสมนึก ทกัษิณา        ประธานกิตติมศกัด์ิ 

2. นายจิตรกร เผด็จศึก        ประธาน 

3. นายมนสั  ตัน๊งาม       รองประธาน 

4. นางสาวปาลาวดี เน่ืองจ านงค ์      รองประธาน 

5. นายณรงคศ์กัด์ิ แกว้เมืองเพชร       รองประธาน 

6. นายวสันต ์ศิรินภารัตน์        รองประธาน 

7. นายยทุธนา  มาตเจือ       รองประธาน 

8. นายอาทร ผดุงเจริญ        รองประธาน 

9. นายจอมพงษ ์ชูทบัทิม        เลขาธิการ 

10. นายสมพงษ ์ น าศรีเจริญสุข      กรรมการ 

11. นางพรภิรมย ์ศิริปุณย ์       กรรมการ 

12. นายสุรัตน์  จรกรรณ       กรรมการ 

13. นางสาวสรวงสุดา  ก่อหา       กรรมการ 

14. นายพิรธรรม จิงเจริญ        กรรมการ 

15. นายพงศธ์ร เผา่บรรจง        รองประธาน  

16. นางอภินนัทภ์รณ์ ใตห้ลา้สถาพร      รองเลขาธิการ                                                                                                                                                                                                                                                        

17. นายป้อง ช่วยณรงค ์       กรรมการ 

18. นายวนิชย ์โสวนะปรีชา       กรรมการ 

19. นายโชติอนนัต ์ ปินถานนัท ์      ประธาน YEC 

20. นางสาวปคุณา  บุญก่อเก้ือ       สมาชิก 
 

วาระท่ี 1 เร่ืองประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
- กจิกรรมร่วมกบัหอการค้าอ่ืนๆ 

25 ตุลาคม 2565 หอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา มอบถุงยงัชีพและอาหาร ช่วยเหลือเยยีวยาผูป้ระสบอุทกภยัใน 
พื้นท่ีเขตอ าเภอเมืองฉะเชิงเทรา พร้อมมอบเรือไฟเบอร์จ านวน 1 ล า แก่ทอ้งถ่ินไวใ้ชใ้นการช่วยเหลือพี่นอ้งประชาชน
ท่ีไดรั้บผลกระทบจากอุทกภยั โดยไดรั้บเงินสนบัสนุนมาจากมูลนิธิพาณิชยส์งเคราะห์ หอการคา้ไทย 

28 ตุลาคม 2565 หอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทราลงพื้นท่ีช่วยเหลือเยยีวยาผูป้ระสบภยัน ้าท่วมในพื้นท่ี 
จงัหวดัฉะเชิงเทรา โดยไดรั้บเงินสนบัสนุนจาก มูลนิธิพาณิชยส์งเคราะห์ หอการคา้ไทย จ านวน 50,000 บาท เพื่อน ามา
จดัซ้ือเรือ 5 ล า และจดัถุงยงัชีพ 80 ถุง พร้อมไข่ไก่ ขา้วสาร น ้ าด่ืม น าไปช่วยเหลือผูป้ระสบอุทกภยั เวลา 09.00 น. มอบ
เรือส าหรับช่วยเหลือผูป้ระสบอุทกภยั 1 ล า แก่ องค์การบริหารส่วนต าบลโยธะกา อ.บางน ้ าเปร้ียว จ.ฉะเชิงเทรา เวลา 
09.30 น มอบเรือส าหรับช่วยเหลือผูป้ระสบอุทกภัย 1 ล า ณ.องค์การบริหารส่วนต าบลแสนแสบ อ.บางน ้ าเปร้ียว  
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ฉะเชิงเทรา เวลา 10.00 น. มอบถุงยงัชีพ จ านวน 30 ชุด พร้อมไข่ไก่ และน ้ าด่ืม ช่วยเหลือครอบครัวผูป้ระสบอุทกภยั       
ณ หมู่ 10 ต.บางขนาก อ.บางน ้ าเปร้ียว จ.ฉะเชิงเทรา เวลา 13.00 น. มอบเรือส าหรับช่วยเหลือผูป้ระสบอุทกภยั 1 ล า และ
ถุงยงัชีพ จ านวน 30 ชุด พร้อมไข่ไก่ และน ้ าด่ืม โดยห้างสรรพสินคา้พวงทองพนมสารคาม มอบขา้วสาร 5 กิโลกรัม 
จ านวน 30 ถุง ร่วมช่วยเหลือครอบครัวผูป้ระสบอุทกภยั ณ องคก์ารบริหารส่วนต าบลเกาะขนุน อ. พนมสารคาม  
จ ฉะเชิงเทรา 

31 ตุลาคม 2565 เวลา 16.30 น. หอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา ร่วมกบั สมาคมชาวฉะเชิงเทรา สมาคมผูส่ื้อข่าว 
กีฬาแห่งประเทศไทย และนิตยสาร Refill จดัแถลงข่าวกิจกรรม Zero CO2 Run จงัหวดัฉะเชิงเทรา ณ บา้นเรือนไทย 
(เรือนปู่ เรียน) ต.ท่าไข่ อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา โดย นายขจรเกียรติ รักพานิชมณี ผูว้่าราชการจงัหวดัฉะเชิงเทรา เป็น
ประธาน โดยกิจกรรม Zero CO2 Run จงัหวดัฉะเชิงเทรา ก าหนดจดัขึ้นในวนัระหวา่งวนัท่ี 24-25 ธนัวาคม 2565  
โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อ 1.เพื่อรณรงค์ความร่วมมือทั้งภาครัฐ-เอกชน-ประชาชนในจงัหวดัเขา้มามีส่วนร่วมกบัการ
อนุรักษ ์ส่ิงแวดลอ้ม 2.เพื่อส่งเสริมดา้นการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ ์ผา่นกิจกรรม “Zero CO2 Run จงัหวดัฉะเชิงเทรา”  
3.เพื่อกระตุน้เศรษฐกิจของจงัหวดัฉะเชิงเทรา ทั้งแหล่งท่องเท่ียว ท่ีพกั ร้านอาหาร สถานบริการต่างๆ 4. เพื่อส่งเสริม
จงัหวดัฉะเชิงเทรา เป็นเมืองท่ีอยู่อาศยัชั้นดี รองรับ EEC และเมือง Smart City เป็นตน้แบบของงานว่ิงท่ีเป็นมิตรกบั
ส่ิงแวดลอ้ม 5. เพื่อน ารายไดส่้วนหน่ึงมาเป็นกองทุนต่อยอดช่วยเหลือและแกปั้ญหาแก่ผูมี้รายได้น้อย และด าเนิน 
โครงการส่งเสริมการใช้พลงังานสะอาดในบริการสาธารณะต่างๆ อาทิ รถมอเตอร์ไซด์รับจา้ง รถตุ๊กตุ๊กสามลอ้ รถ
สองแถว และรถโดยสารสาธารณะต่างๆ 6. เพื่อน าเงินรายไดด้ าเนินโครงการปลูกป่า เป้าหมายพื้นท่ี 400 ไร่ ในอ าเภอ
สนามชัยเขต จงัหวดัฉะเชิงเทราเฉล่ียค่าใช้จ่ายในการปลูกป่าพร้อมค่าดูแลรักษา ไร่ละ 4 ,000 บาท ร่วมเป็นเงิน 
1,600,000 บาท 7. เพื่อส่งเสริมการใชพ้ลงังานสะอาดโดยพลงังานโซล่าเซลล ์เป้าหมายติดตั้งฟรีให้กบัโรงพยาบาล  
และโรงเรียน หน่วยงานละ 5 แห่ง จุดสตาร์ดหนา้พระอุโบสถวดัโสธรวรารามวรวิหาร มีระยะทาง 5 กิโลเมตร   

1 พฤศจิกายน 2565 เวลา 19.00-16.00 น. นายโชติอนนัต ์ปินถานนัต ์ประธานYEC ร่วมประชุมเชิง 
ปฏิบติัการจดัท าแผนกลยทุธ์เพื่อการขบัเคล่ือนการท่องเท่ียวสีขาวภายใตโ้มเดลเศรษฐกิจ BCG พ.ศ.2566-2570 ผ่าน
ระบบการประชุมออนไลน์ ประชุมผา่น MS Teams Metting ID : 439 355 774 719 Passcode : bGRwJd 

5 พฤศจิกายน 2565 เวลา 05.30 - 12.00 น. หอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา ด าเนินการจดัท าครัวป่ันสุข ณ บริเวณ
ศาลาริมน ้ าวดัโสธรวรารามวรวิหาร เพื่อจดัประกอบอาหาร จ านวน 2,900 กล่อง จดัเล้ียงนกัเรียน ครู และทีมงานชุด
การแสดงร่วมขบวนแห่หลวงพ่อโสธรทางบก ประจ าปี พ.ศ.2565 โดยได้รับการสนับสนุนเงินทุน และวตัถุดิบ
ประกอบอาหาร รวมทั้งวสัดุอุปกรณ์ต่างๆ จากผูมี้จิตศรัทธาร่วมบุญในกิจกรรมคร้ังน้ี 

ระหว่างวนัท่ี 5 ถึงวนัท่ี 14 พฤศจิกายน 2565หอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา ร่วม จดังานนมสัการหลวงพ่อโสธรและ
งานประจ าปีจงัหวดัฉะเชิงเทรา ณ บริเวณสนาม หนา้ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา โดยไดจ้ดัออกร้านแสดงสินคา้จากสมาชิก
หอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา เพื่อให้บริการแก่ผูท่ี้มาเท่ียวงาน และเป็นการส่งเสริมการคา้ พฒันาเศรษฐกิจของจงัหวดั
ฉะเชิงเทรา 

ระหว่างวนัท่ี 5 ถึง 14 พฤศจิกายน 2565  หอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา จดับูธจ าหน่ายสินคา้ราคาถูกแก่ประชาชน
ท่ีมาเท่ียวงานนมสัการหลวงพ่อโสธร และงานประจ าปีจงัหวดัฉะเชิงเทรา ปี 2565 โดยมีจ าหน่ายพืชผกัผลไมป้ลอดสาร ไข่
ไก่สดจากฟาร์ม น ้าตาลทรายขาว สินคา้เบด็เตลด็ทัว่ไป เป็นตน้ 

7 พฤศจิกายน 2565 เวลา 9.00 น. นายจิตรกร เผด็จศึก ประธานหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา ร่วมพิธีรับขบวน
แห่หลวงพ่อโสธรทางน ้า ประจ าปี 2565 ณ ท่าน ้าวดัผาณิตาราม ต าบลบางกรูด อ าเภอบา้นโพธ์ิ จงัหวดัฉะเชิงเทรา 
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7 พฤศจิกายน 2565 เวลา 9.00 น. นายจิตรกร เผด็จศึกประธานหอการคา้ ร่วมพิธีเปิด ศาลาท่าน ้ า โรงเจ         
ฮกซ่ิวตั้ว โรงสีล่าง ต าบลท่าพลบั อ าเภอบา้นโพธ์ิ จงัหวดัฉะเชิงเทรา 

7 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.00-10.30 น. นายจิตรกร เผด็จศึก ประธาน, นายจอมพงษ ์ชูทบัทิม เลขา, นายโชติอนนัต ์
ป่ินถานนัต ์ประธาน YEC นายพรชยั ธรรมจรูญ ผูจ้ดัการ ร่วมประชุมการรับสมคัรผูป้ระกอบการเขา้ร่วมโครงการ Business 
Matching คร้ังท่ี 3/2565 จะเกิดขึ้นในวนัท่ี 29-30 พฤศจิกายน 2565 น. ผา่นโปรแกรม Google Meet 

 8 พฤศจิกายน 2565  เวลา 18.30 น. หอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา ร่วมจดังานลองกระทงวิถีใหม่ สืบสาน
ประเพณีไทย สู่ความยัง่ยืน ณ ท่าน ้ าวดัไชยภูมิธาราม (ท่าอิฐ) ต.บางพระ อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา โดย นายขจรเกียรติ  
รักพานิชมณี ผูว้า่ราชการจงัหวดัฉะเชิงเทรา ใหเ้กียรติมาเป็นประธานเปิดงาน 

9 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13.30-15.00 น. นายวฒันา รัตนวงศ ์กรรมการ ร่วมประชุมคณะกรรมการหอการคา้
ไทย คร้ังท่ี 8/2565 ผา่นระบบ Conference Call ผา่นทาง Google Meet 

9 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.30 น. คณะหอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา โดยกรรมการจัดกิจกรรมเพื่อ
ส่ิงแวดลอ้ม Zero Co2 ฉะเชิงเทรา ดูงานสถานีบริการเปล่ียนแบตเตอร่ีรถจกัรยานยนต์ไฟฟ้า ณ สถานีสเตเดียมวนั 
(โรงแรมสยามสเตเดียม) กรุงเทพ เพื่อน ามาพฒันาแนวทางการขบัเคล่ือนการใชพ้ลงังานสะอาด ดว้ยบริการรถไฟฟ้า
ในพื้นท่ีจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

10 พฤศจิกายน 2565 10.00 น. คณะหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา โดยกรรมการจดักิจกรรมเพื่อส่ิงแวดลอ้ม 
Zero Co2 จงัหวดัฉะเชิงเทรา ดูงานการใชพ้ลงังานแสงอาทิตยด์ว้ยระบบโซล่าเซลล ์ณ บจ.สยามไวร์ อินดสัทรี เพื่อ
น ามาส่งเสริมการใชพ้ลงังานโซล่าเซลล ์ในพื้นท่ีจงัหวดัฉะเชิงเทราใหเ้พิ่มมากช้ึน 

14 พฤศจิกายน 2565 เวลา 10.00 น หอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา น าโดย นายจิตรกร เผด็จศึก ประธาน พร้อม
คณะ  ร่วมมอบเงินในโครงการหอการคา้ปันสุข จ านวน 5,000 บาท เพื่อซ่อมแซมบา้นให้กับผูย้ากไร้ ในจงัหวดั
ฉะเชิงเทรา ณ บา้น นางทองพูม ดงกูล บา้นเลขท่ี 39 ม.11 ต.หนองยาว อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา 

25 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13.00 - 16.30 น.  นายโชติอนนัต ์ป่ินถานนัท ์ประธาน YEC นางธวิยา สุดใจ และ 
นายคณิตศร น่ิมเจริญวรรณ กรรมการ YEC หอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา ร่วมงานประกวด YEC Pitching : YEC's 
Business Spin-Up ณ หอ้งบอลรูม โรงแรมลายทอง จงัหวดัอุบลราชธานี 

26 พฤศจิกายน 2565 หอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา ไดรั้บรางวลั "หอการคา้ยอดเยีย่ม" ประจ าปี 2565 เวลา 
20.15 - 21.00 น.  ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี จงัหวดัอุบลราชธานี 

27 พฤศจิกายน 2565 เวลา 9.30 - 10.15 น. หอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา ร่วมงานสัมมนาและเขา้รับรางวลัผูว้า่
ราชการจงัหวดั "ผูว้า่ส าเภาทอง" ประจ าปี 2565 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา มหาวิทยาลยั
อุบลราชธานี จงัหวดัอุบลราชธานี 

30 พฤศจิกายน 2565 เวลา 10.00  น หอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา ร่วมมอบกระเช้าอวยพรวนัเกิด นายกิตติ 
เป้าเป่ียมทรัพย ์นายกองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัฉะเชิงเทรา ณ บา้นเป้าเป่ียมทรัพย ์ต.บา้นใหม่ อ เมือง จ ฉะเชิงเทรา  

1 ธนัวาคม 2565 เวลา 13.30 น. คณะท างาน Zero Co2 Run ร่วมประชุมเพื่อติดตามหนา้ท่ีการด าเนินงานต่างๆ 
ในการจดักิจกรรมว่ิงเพื่อส่ิงแวดล้อม Zero Co2 Run จงัหวดัฉะเชิงเทรา ณ ห้องประชุม อาคารหอการคา้จังหวดั
ฉะเชิงเทรา เพื่อใหก้ารจดังานเกิดความเรียบร้อย เป็นไปตามวตัถุประสงคต์่อไป 

หอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา ร่วมงานวนัสัตวน์ ้ าไทย "THAI AQUA EXPO 2022" แนวคิด "สัตวน์ ้ าไทย...
ผลิตอย่างไร ก าไรยัง่ยืน" จัดงานระหว่างวนัท่ี 2-4 ธันวาคม 2565 ณ โรงแรมซันไรส์ลากูนโฮเทลแอนด์กอล์ฟ 
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ฉะเชิงเทรา ภายใตว้ตัถุประสงค์ เพื่อเผยแพร่ความรู้ขอ้มูลทางวิชาการ นวตักรรม และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งให้กบั
เกษตรกรเพาะเล้ียงสัตวน์ ้าไทย 

7 ธนัวาคม 2565 เวลา 13.30 น. นายจิตรกร เผด็จศึก ประธาน ประชุมคณะกรรมการขบัเคล่ือนโครงการเพิ่ม
ทกัษะด้านอาชีพแก่นักเรียนท่ีไม่ได้เรียนต่อ หลงัจบการศึกษาภาคบงัคบั คร้ังท่ี 1/2566 ณ ห้องประชุมพระยาศรี
สุนทรโวหาร (นอ้ย อาจารยางกูล) ชั้น 1 ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

5 ธันวาคม 2565 หอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา ร่วมเป็นหน่วยงานร่วมจดักิจกรรม "เติมบุญ..สุขใจ สถานท่ี
ต่อไปชุมทางฉะเชิงเทรา เวลา 09. 50 น. หอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา ร่วมรับคณะท่องเท่ียว ถึงสถานีรถไฟฉะเชิงเทรา
พร้อมขึ้นรถบสั เพื่อร่วมจดักิจกรรม "เติมบุญ..สุขใจ สถานท่ีต่อไปชุมทางฉะเขิงเทรา  เวลา 13.00 น. หอการคา้
สนบัสนุน ขา้วสาร 100 กิโลกรัม ใหก้บัเจา้อาวาสวดัจุกกระเชอและ  เดินทางตอนรับคณะฯ ท่ีสถานีรถไฟฉะเชิงเทรา 

9 ธนัวาคม 2565 เวลา 9.00 น.-16.30 น. หอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา ร่วมกบั พฒันาสังคมและความมัน่คง
ของมนุษยจ์งัหวดัฉะเชิงเทรา พร้อมดว้ยผูน้ าทอ้งถ่ิน ร่วมลงพื้นท่ีส ารวจผูพ้ิการเพื่อส่งเสริมการสร้างงานสร้างอาชีพ 
ตามพระราชบญัญติัส่งเสริมและพฒันาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ.2550 ประจ าปี พ.ศ.2565  

14 ธนัวาคม 2565 เวลา 8.30 น.-9.45 น. นายวฒันา รัตนวงศ ์กรรมการหอการคา้ไทย นายประโยชน์ โสรัจจกิจ ท่ี
ปรึกษากรรมการหอการคา้ไทย ร่วมประชุมคณะกรรมการส่งเสริมหอการคา้จงัหวดั และพฒันาเศรษฐกิจภูมิภาค 
หอการคา้ไทย คร้ังท่ี 7/2565 ร่วมประชุมดว้ยวิธี Conference Call meet 

14 ธนัวาคม 2565 เวลา 13.00 - 15.00 น. นายวฒันา รัตนวงศ ์กรรมการหอการคา้ไทย และนายประโยชน์ 
โสรัจจกิจ ท่ีปรึกษาคณะกรรมการหอการคา้ไทย ร่วมประชุมคณะกรรมการหอการคา้ไทย คร้ังท่ี 9/2565   ณ ห้อง
ประชุมสภามหาวิทยาลยัฯ ชั้น 15 อาคาร 24 มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย ร่วมประชุมดว้ยวิธี Conference Call โดย
คลิกไดท่ี้ Link : meet.google.com/dpu-pngd-mym 
 

- กจิกรรมร่วมกบัภาครัฐ 
23 ตุลาคม 2565 เวลา 8.00 น. คณะกรรมการหอการคา้ฯ การจดักิจกรรมร าลึกเน่ืองในวนัคลา้ยวนัสวรรคต

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้เจา้อยูห่วั 23 ตุลาคม 2565 ณ บริเวณหนา้พระบรมราชานุสาวรียพ์ระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกลา้เจา้อยูห่วั หนา้ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

26 ตุลาคม 2565 เวลา 11.00 น. นายจิตรกร เผด็จศึก ประธาน ร่วมงานแถลงข่าวการด าเนินโครงการแสงน า
ใจไทยทั้งชาติ เดิน ว่ิง ป่ัน ป้องกนัอมัพาต คร้ังท่ี 8 เฉลิมพระเกียรติ จงัหวดัฉะเชิงเทรา ณ หอ้งประชุมพุทธโสธร ชั้น 
8 อาคารสนบัสนุนบริการโรงพยาบาลพุทธโสธร 

26 ตุลาคม 2565 เวลา 13.30 น. นายจิตรกร เผด็จศึก ประธาน ร่วมประชุมคณะกรรมการอ านวยการ และ
คณะท างาน การจดังานนมสัการหลวงพ่อโสธร และงานประจ าปีจงัหวดัฉะเชิงเทรา พ.ศ.2565 คร้ังท่ี 2/2565 

27 ตุลาคม 2565 เวลา 08.30 น.  นายสมพงษ ์น าศรีเจริญสุข กรรมการ ร่วมประชุมคณะกรรมการให้ความ
ช่วยเหลือผูป้ระสบภยัพิบติัจงัหวดัฉะเชิงเทรา (ก.ช.ภ.จ.ฉช.) คร้ังท่ี 10/2565 ณ ห้องประชุมสุนทรพิพิธ ชั้น 3 ศาลา
กลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

27 ตุลาคม 2565 เวลา 16.00 น. นายสมพงษ ์น าศรีเจริญสุข กรรมการ ร่วมรับฟังการแถลงข่าวงานนมสัการ
หลวงพ่อโสธรและงานประจ าปีจงัหวดัฉะเชิงเทรา พ.ศ.2565 ณ มุขดา้นหนา้พระอุโบสถวดัโสธรวราราม วรวิหาร 
อ าเภอเมืองฉะเชิงเทรา จงัหวดัฉะเชิงเทรา 

27 ตุลาคม 2565 เวลา 9.30 น. นายจิตรกร เผด็จศึก ประธาน ร่วมประชุมหวัหนา้ส่วนราชการประจ าเดือน
ตุลาคม 2565 ณ หอ้งประชุมมรุพงษศิ์ริพฒัน์ ชั้น 4 ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา 
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28 ตุลาคม 2565 เวลา 10.00 น. นายจอมพงษ ์ชูทบัทิม เลขา ร่วมประชุมคณะกรรมการและคณะท างาน
โครงการเพิ่มทกัษะดา้นอาชีพแก่นกัเรียนท่ีไม่ไดเ้รียนต่อหลงัจบการศึกษาภาคบงัคบั ผา่นระบบ Application Zoom 
Could Meeting 

30 ตุลาคม 2565 เวลา 05.45 น. นายจิตรกร เผด็จศึก ประธาน พร้อมคณะ ร่วมโครงการแสงน ้าใจไทยทั้งชาติ 
เดิน-ว่ิง-ป่ัน ป้องกนัอมัพาต คร้ังท่ี 8 เฉลิมพระเกียรติ ณ บริเวณหนา้โรงพยาบาลวดัสมานรัตนาราม (พุทธโสธร 2) อ.
เมือง จ.ฉะเชิงเทรา  

30 ตุลาคม 2565 เวลา 14.00 น. นายจิตรกร เผด็จศึก ประธาน ร่วมอนุโมทนาถวายผา้พระกฐินพระราชทาน 
โดยมี พลเอกประวิตร วงษสุ์วรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน ณ วดัสมานรัตนาราม อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 

31 ตุลาคม 2565 เวลา 13.30 น. นายจิตรกร เผด็จศึก ประธาน ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการทรัพยากรน ้า
จงัหวดัฉะเชิงเทรา คร้ังท่ี 5/2565 ณ หอ้งประชุมมรุพงษศิ์ริพฒัน์ ชั้น 4 ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

1 พฤศจิกายน 2565  เวลา 13.30 น. นายจิตรกร เผด็จศึก ประธาน ร่วมประชุมการจดัพิธีทอดผา้ป่าสนบัสนุน
โครงการทุนเล่าเรียนหลวงส าหรับพระสงฆไ์ทย ระดบัหนตะวนัออก ณ หอ้งประชุมมรุพงษศิ์ริพฒัน์ ชั้น 4 ศาลากลาง
จงัหวดัฉะเชิงเทรา 

3 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.30 น. นายจิตรกร เผด็จศึก ประธาน ร่วมประชุมคณะกรรมการก าหนดพื้นท่ีท่ีจะ
เดินส ารวจออกโฉนดท่ีดิน ณ (หอ้งประชุมชั้น 2) ส านกังานท่ีดินจงัหวดัฉะเชิงเทรา (หอ้งประชุมชั้น 2) 

3 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13.30 น. นายจิตรกร เผด็จศึก ประธาน ร่วมประชุมการจดัพิธีทอดผา้ป่าสนบัสนุน
โครงการทุนเล่าเรียนหลวงส าหรับพระสงฆไ์ทย ระดบัหนตะวนัออก ณ หอ้งประชุมมรุพงษศิ์ริพฒัน์ ชั้น 4 ศาลากลาง
จงัหวดัฉะเชิงเทรา 

4 พฤศจิกายน 2565 เวลา 9.30 - 10.30 น. นายจิตรกร เผด็จศึก ประธาน ร่วมประชุม เร่ืองแนวทางการ
ด าเนินการฝึกวิชาชีพและส่งเสริมทกัษะการท างาน (ดา้นการจา้งงานผูต้อ้งขงั) ณ เรือนจ ากลางฉะเชิงเทรา หรือ ผ่าน
ระบบ Google Meet http://meet.google.com/cxh-enem-vda 

4 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13.30 น. นายจิตรกร เผด็จศึก ประธาน ร่วมประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและ
เอกชนเพื่อพฒันาและแกไ้ขปัญหาทางเศรษฐกิจจงัหวดัฉะเชิงเทรา (กรอ.จงัหวดั) คร้ังท่ี 1/2566 ณ ห้องประชุมมรุ
พงษศิ์ริพฒัน์ ชั้น 4 ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

4  พฤศจิกายน 2565  เวลา 14.30 น. นายจิตรกร เผด็จศึก ประธานหอการคา้ ร่วมพิธีพุทธาภิเษกวตัถุมงคล
หลวงพ่อโสธร งานประจ าปีกลางเดือน 12 ณ พระอุโบสถวดัโสธรวราราม วรวิหาร ต าบลหน้าเมือง อ าเภอเมือง
ฉะเชิงเทรา จงัหวดัฉะเชิงเทรา 

5 พฤศจิกายน 2565 เวลา 06.09 น. นายจิตรกร เผด็จศึก ประธานหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา และคณะ ร่วม
พิธีบวงสรวงหลวงพ่อโสธร ประจ าปี 2565 ณ บริเวณด้านหน้าพระอุโบสถวดัโสธรวรารามวรวิหาร โดยในปีน้ี
จงัหวดัฉะเชิงเทรา ใชไ้ข่ไก่ตม้ร่วมพิธีบวงสรวง จ านวน 119,999 ฟอง มีขบวนแห่หลวงพ่อโสธรทางบก เน่ืองในวนั
เปิดงานนมสัการหลวงพ่อโสธร และงานประจ าปีจงัหวดัฉะเชิงเทรา ปี 2565 (จดัระหวา่งวนัท่ี 5-14 พฤศจิกายน 2565 
ณ บริเวณสนามหนา้ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา) 

5 พฤศจิกายน 2565 เวลา 18.00 น. นายจิตรกร เผด็จศึก ประธาน ร่วมเปิดงานกิจกรรมของชมรมแม่บา้น
มหาดไทยจดัหวดัฉะเชิงเทรา ในงานนมสัการหลวงพ่อโสธร ประจ า 2565 ณ บริเวณลานหน้าศาลากลางจงัหวดั
ฉะเชิงเทรา(ขา้งสนามฟุตซอล) 

http://meet.google.com/cxh-enem-vda
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5 พฤศจิกายน 2565 เวลา 8.00 น. นางอาภรณ์ วชัระ รองประธาน ร่วมพิธีฟังเทศน์บทพระธรรมเทศนาเฉลิม
พระธรรมบารมีใน “อภินนมิตกจรกถา” เฉลิมพระธรรมบารมีสมเด็จพระเจา้สิริกิต์ิพระบรมราชินีนาถ พระบรมราช
ชนนีพนัปีหลวง ณ วดันิโครธาราม ต.ท่าไข่ อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 

7 พฤศจิกายน 2565 เวลา 16.00 น. นายจิตรกร เผด็จศึก ประธาน นายมนสั ตัน๊งาม รองประธาน ร่วมโครงการ
พฒันาย่านการคา้ตลาดโบราณนครเน่ืองเขต ประจ าปีงบประมาณ 2566 "กิจกรรมส่งเสริมการท่องเท่ียว กา้วเขา้สู่ปีท่ี 
15" ณ เทศบาลต าบลนครเน่ืองเขต อ าเภอเมืองจงัหวดัฉะเชิงเทรา จงัหวดัฉะเชิงเทรา 

8 พฤศจิกายน 2565 เวลา 8.30น.นายณรงค์ศกัด์ิ แกว้เมืองเพชร รองประธาน ร่วมการสัมมนาทางวิชาการ
เน่ืองในงานวนัผงัเมืองโลก พ.ศ.2565 (World Town Planning Day 2022) (ผา่นระบบออนไลน์) 

8 พฤศจิกายน 2565 เวลา 14.30 น. นายจิตรกร เผด็จศึก ประธาน ร่วมประชุมคณะคณะกรรมการอ านวยการ
และบริหารการพัฒนาสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ เน่ืองในโอกาสมหามงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษก 
พุทธศกัราช 2562 คร้ังท่ี 1/2565 ณ หอ้งประชุมมรุพงษศิ์ริพนัธ์ ชั้น 4 ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

11 พฤศจิกายน 2565 เวลา 9.30 น. นายจอมพงศ ์ชูทบัทิม เลขา ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุน
ส่งเสริมการจดัสวสัดิการสังคมจงัหวดัฉะเชิงเทรา คร้ังท่ี 1/2566 ณ หอ้งประชุมพระยาศรีสุนโวหารฯ (นอ้ย อาจารยาง
กูร) ชั้น 1 ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

11 พฤศจิกายน 2565 เวลา 10.00 - 12.00 น. นายจิตรกร เผด็จศึก ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารชมรม
ผูป้กครองคนพิการทางสติปัญญา จงัหวดัฉะเชิงเทรา ณ ห้องประชุมส านักงานพฒันาสังคม และความมัน่คงของ
มนุษย ์ศาลาวา่การเมืองฉะเชิงเทรา 

11 พฤศจิกายน 2565 เวลา 17.30 น. นายจิตรกร เผด็จศึก ประธาน และ นางขนัค า ศรีวรรณ รองประธาน ร่วม
กิจกรรมส่งเสริมการสวมใส่ผา้ไทยโดยการเดินแบบผา้ไทยการกุศล ในกิจกรรมของชมรมแม่บา้นมหาดไทยจดัหวดั
ฉะเชิงเทรา ในงานนมสัการหลวงพ่อโสธร ประจ า 2565 ณ บูธแม่บา้นมหาดไทยจงัหวดัฉะเชิงเทรา บริเวณลานหนา้
ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา(ขา้งสนามฟุตซอล) 

13 พฤศจิกายน 2565 เวลา 9.30 น. นายจิตรกร เผด็จศึก ประธาน ร่วมพิธีทอดผา้ป่าสนบัสนุนโครงการทุนเล่า
เรียนหลวงส าหรับพระสงฆไ์ทย ระดบัหนตะวนัออก ณ วดัวีระโชติการาม ต.คลองหลวงแพ่ง อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 

14 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13.30 น. นายสมพงษ์  น าศรีเจริญสุข กรรมการ ร่วมประชุมคณะกรรมการให้
ความช่วยเหลือผูป้ระสบภยัพิบติัจงัหวดัฉะเชิงเทรา (ก.ช.ภ.จ.ฉช.) คร้ังท่ี 11/2565 ณ ห้องประชุมศูนยด์ ารงธรรม 
ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

15  พฤศจิกายน 2565 เวลา 13.30 น. นายจิตรกร เผด็จศึก ประธาน ร่วมประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและ
เอกชนเพื่อแกไ้ขปัญหาทางเศรษฐกิจกลุ่มจงัหวดัภาคตะวนัออก 1 (กรอ.กลุ่มจงัหวดัภาคตะวนัออก) คร้ังท่ี 1/2566 ใน
ส่วนของจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

16 พฤศจิกายน 2656 เวลา 8.30 - 12.00 น.  นายณรงค์ศกัด์ิ แก้วเมืองเพชร รองประธาน ร่วมการประชุม
สรุปผลการคดัเลือกรูปแบบการพฒันาโครงการ (สัมมนา คร้ังท่ี 2) งานบริการดา้นวิศวกรรมการส ารวจและออกแบบ
รายละเอียด โครงการจา้งวิศวกรท่ีปรึกษาส ารวจและออกแบบทางหลวง 4 ช่องจราจร บนทางหลวงหมายเลข 3312 
ช่วง อ.ล าลูกกา - คลอง 16 ณ หอประชุมท่ีวา่การอ าเภอบางน ้าเปร้ียว จงัหวดัฉะเชิงเทรา 

16 พฤศจิกายน 2565 เวลา 12.30 น. นายจิตรกร เผด็จศึก ประธาน ร่วมเป็นเกียรติในพิธีลงนามบนัทึกขอ้ตกลงความ
ร่วมมือทางวิชาการ และการพฒันาหลกัสูตร ระหวา่งสถาบนัพฒันาบุคลากรสาขาเทคโนโลยกีารผลิตอตัโนมติัและหุ่นยนต ์
(MARA) กบัมหาวิทยาลยัราชภฏัราชนครินทร์  ณ หอ้งการะเกด มหาวิทยาลยัราชภฏัราชนครินทร์ 
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18 พฤศจิกายน 2565 เวลา 12.45 น. นายวิชาญ สัจจาพิทกัษ์กุล รองประธาน ร่วมเป็นเกียรติในพิธีลงนาม
บนัทึกขอ้ตกลงความร่วมมือทางวิชาการ วา่ดว้ย โครงการพฒันานกัศึกษาดา้นเทคโนโลยยีานยนตไ์ฟฟ้าและยานยนต์
ร่วมสมยั เพื่อรองรับอุตสาหกรรมยานยนตไ์ฟฟ้าตามแผนนโยบายของประเทศ ระหว่าง บริษทั ทีเอสอาร์เทคและม
หาวิทยาลยัราชภฏัราชนครินทร์ ณ ห้องประชุมพระวิษณุกรรม ชั้น 3 อาคาร 10 มหาวิทยาลยัราชภฏัราชนครินทร์ อ.
บางคลา้ จ.ฉะเชิงเทรา 

18 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13.30 น. นายจิตรกร เผด็จศึก ประธาน ประชุมคณะกรรมการก าหนดราคาทรัพย ์
ณ หอ้งประชุม ส านกังานบงัคบัคดีจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

18 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13.30 น. นายจิตรกร เผด็จศึก ประธาน ประชุมคณะกรรมการบริหารจงัหวดัแบบ
บูรณาการ (กบจ.ฉช.) จงัหวดัฉะเชิงเทรา คร้ังท่ี 3/2565 ณ ห้องประชุมมรุพงษ์ศิริพฒัน์ ชั้น 4 ศาลากลางจงัหวดั
ฉะเชิงเทรา  

21 พฤศจิกายน 2565 เวลา 9.00-15.00 น. นายจอมพงษ์ ชูทบัทิม เลขาธิการ ร่วมประชุมเชิงปฏิบติัการ “การ
ขบัเคล่ือนและส่งเสริมการใช้ประโยชน์งานดา้นวิทยาศาสตร์วิจยัและนวตักรรมในระดับภูมิภาค ประจ าปี 2567 -
2570” ณ หอ้งประชุมมรุพงษศิ์ริพฒัน์ ชั้น 4 ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

22 พฤศจิกายน 2565 เวลา 10.00 น. นายจอมพงษ ์ชูทบัทิม เลขาธิการ ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย ์
ATC จงัหวดัฉะเชิงเทรา คร้ังท่ี 1/2565 ผา่นระบบ Applicution Zoom  

23 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13.30 - 16.30 น. นายณรงค์ศกัด์ิ แก้วเมืองเพชร รองประธาน นายจอมพงษ์ ชู
ทบัทิม เลขาธิการ ร่วมการประชุมสรุปผลการคดัเลือกรูปแบบการพฒันาโครงการ (สัมมนา คร้ังท่ี 2) โครงการจา้ง
วิศวกรท่ีปรึกษาและออกแบบทางหลวง 4 ช่องจราจร บนทางหลวงหมายเลข 3481 สาย ต. คลองหลวงเพ่ง - 
ปราจีนบุรี ณ หอ้งประชุมท่ีวา่การอ าเภอบางน ้าเปร้ียว จงัหวดัฉะเชิงเทรา 

24 พฤศจิกายน 2565 เวลา 8.00 - 15.00 น. นายจอมพงษ ์ ชูทบัทิม เลขาธิการ ร่วมการประชุมหารือผูท่ี้มีส่วน
เก่ียวขอ้งในการสร้างกลไกการส่งเสริมวตักรรมและเทคโนโลยีเชิงลึกในเขตพื้นท่ีนวตักรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ
ภาคตะวนัออก (EEC Deep Tech Ecosystem) ณ โรงแรมบางแสนเฮอริเทจ จ.ชลบุรี  

25 พฤศจิกายน 2565 เวลา 9.00 น. นายสมพงษ ์ น าศรีเจริญสุข กรรมการ ร่วมประชุมคณะกรรมการให้ความ
ช่วยเหลือผูป้ระสบภยัประสบภยัพิบติัจงัหวดัฉะเชิงเทรา (ก.ช.ภ.จ.ฉช.) คร้ังท่ี 12/2565 ณ ห้องประชุมมะรุพงษ์
ศิริพฒัน์ชั้น 4 ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

25 พฤศจิกายน 2565 เวลา 8.30-14.30 น. นายจอมพงษ์  ชูทบัทิม เลขาธิการ ร่วมประชุมกลุ่มย่อย คร้ังท่ี 4 
หน่วยงานระดบันโยบาย (หน่วยงานส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค) เพื่อแลกเปล่ียนความคิดเห็นต่อการพฒันาปรับปรุง
แพลตฟอร์มแลกเปล่ียนของเสีย โครงการพฒันาปรับปรุงและส่งเสริมการใชง้านแพลตฟอร์มแลกเปล่ียนของเสรย
อยา่งย ัง่ยนื ณ หอ้งจามจุรี 2 ชั้น M โรงแรมปทุมวนั ปร๊ินเซส กรุงเทพมหานคร 

28 พฤศจิกายน 2565 เวลา 11:30 น. นายจิตรกร เผด็จศึก ประธาน ร่วมประชุมคณะกรรมการพิจารณาก าหนด
และปรับปรุงเง่ือนไขในใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจ าทางโดยรถท่ีใชใ้นการขนส่งสัตวห์รือส่ิงของประจ า
จงัหวดัฉะเชิงเทรา คร้ังท่ี 9/2565 ณ หอ้งประชุม GPS ฉะเชิงเทรา ชั้น 2 ส านกังานขนส่งจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

29 พฤศจิกายน 2565 เวลา 9.30 น. นายจอมพงษ์ ชูทบัทิม เลขาธิการ ร่วมการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ
ประจ าเดือนพฤศจิกายน 2565  ณ หอ้งประชุมมรุพงษศิ์ริพฒัน์ ชั้น 4 ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา 
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30 พฤศจิกายน 2656 เวลา 13.30 น. นายจอมพงษ์ ชูทบัทิม เลขาธิการ และ นางธวิยา สุดใจ ผูแ้ทน YEC 
จงัหวดัฉะเชิงเทรา ร่วมประชุมคณะท างานดา้นการตลาดระดบัจงัหวดั (เซลลแ์ทนจงัหวดั) ณ ห้องประชุมนนทรี ชั้น 
1 ส านกัพาณิชยจ์งัหวดัฉะเชิงเทรา 

2 ธนัวาคม 2565 เวลา 12.00-16.30 น. หอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา สนบัสนุนอาหารกลางวนัส าหรับเด็กและ
ผูท่ี้เก่ียวขอ้ง ใน "โครงการ 910 ทุนการศึกษาเพื่อนักเรียนขาดแคลน" ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคารราชนครินทร์ 
มหาวิทยาลยัราชภฏัราชนครินทร์ (หอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา สนบัสนุน 5,000 บาท) 

5 ธนัวาคม 2565 เวลา 7.00 น. หอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา ร่วมกิจกรรมตกับาตรขา้สารอาหารแหง้ เน่ืองใน
วนัคลา้ยวนัพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วนั
ชาติ และวนัพ่อแห่งชาติ 5 ธนัวาคม 2565 ณ วดัโสธรวรารามวรวิหาร อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา  

5 ธันวาคม 2565 เวลา 16.30-20.00 น. นายจิตรกร เผด็จศึก ประธาน ร่วมพิธีเปิดสวนสาธารณะเฉลิมพระ
เกียรติ ณ บริเวณป้ายตราสัญลกัษณ์สวนเฉลิมพระเกียรติ อ เมือง จ ฉะเชิงเทรา 

7 ธนัวาคม 2565 เวลา 13.30 น. นายจิตรกร  เผด็จศึก ประธาน ร่วมประชุมคณะกรรมการขบัเคล่ือนโครงการ
เพิ่มทกัษะดา้นอาชีพแก่นักเรียนท่ีไม่ไดเ้รียนต่อหลงัจบการศึกษาภาคบงัคบั ณ ห้องประชุมพระยาศรีสุนทรโวหาร
(นอ้ย อาจารยางกูร) ชั้น 1 ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

8 ธนัวาคม 2656 เวลา 09.00 น. นายจอมพงษ ์ ชูทบัทิม เลขาธิการ ร่วมพิธีฟังเทศน์บทพระธรรมเทศนาเฉลิม
พระธรรมบารมีใน "อุภินนมตัถจรกถา" เฉลิมพระธรรมบารมีสมเด็จพระนางเจา้สิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ พระบรม
ราชชนนีพนัปีหลวง ณ วดับางปรงธรรมโชติการาม ต าบลบางพระ อ าเภอเมืองฉะเชิงเทรา จงัหวดัฉะเชิงเทรา 

8 ธนัวาคม 2565 เวลา 13.30 น. นายพงษศ์กัด์ิ  เสริมศกัด์ิศศิธร รองประธาน ร่วมประชุมการจดังานฉลองวนั
เด็กแห่งชาติจงัหวดัฉะเชิงเทรา ประจ าปี 2566  ณ หอ้งประชุมมรุพงษศิ์ริพฒัน์ ชั้น 4 ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

9 ธันวาคม 2565 เวลา  9.30-12.00 น. นายจิตรกร  เผด็จศึก ประธาน ร่วมประชุมและรับชมการประกาศ
เจตณารมยเ์น่ืองในวนัต่อตา้นคอร์รัปชัน่สากล (ประเทศไทย) โดยพลเอกประยุทธ์ จนัท์โอชา นายกรัฐมนตรี และ
กิจกรรมอ่ืนๆ  โดยรับชมการถ่ายทอดสดผ่าน Facsbook ของส านกังาน ปปช. และประชุมการผลกัดนัการด าเนินงาน
ตามแผนแม่บทภายใตยุ้ทธศาสตร์ชาติประเด็นการต่อตา้นการทุจริตและประพฤติมิชอบจงัหวดัฉะเชิงเทรา ณ ห้อง
ประชุมมรุพงษศิ์ริพฒัน์ ชั้น 4 ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

13 ธนัวาคม 2565 เวลา 8.00 น. นายจิตรกร เผด็จศึก ประธาน ร่วมงานพิธีท าบุญพระแม่ธรณีบีบมวยผมพระ
แม่โพสพ สืบสานประเพณีท าขวญัขา้วและงานประจ าปีของดีอ าเภอคลองเขื่อน ประจ าปี 2565 ณ ศาลพระแม่ธรณีบีบ
มวยผมพระแม่โพสพ และลานกิจกรรมสนามดา้นหนา้ท่ีวา่การอ าเภอคลองเขื่อน จงัหวดัฉะเชิงเทรา 

13 ธันวาคม 2565 เวลา 13.30 น. ผูแ้ทนหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา จ านวน 5 ท่าน เขา้ร่วมประชุมคณะ
ด าเนินการสรรหาคณะกรรมการธรรมาภิบาลจงัหวดัฉะเชิงเทรา กรณีพน้จากต าแหน่งตามวาระ ณ ห้องประชุมมรุ
พงษศิ์ริพฒัน์ ชั้น 4 ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

 

- กจิกรรมอ่ืนๆ  
27 ตุลาคม 2565 เวลา 14.00-16.00 น. นายจิตรกร เผด็จศึก ประธานประชุมคณะกรรมการและท่ีปรึกษา

คณะกรรมการบริหารสภาอุตสาหกรรมจงัหวดัฉะเชิงเทรา คร้ังท่ี 8/2565 ณ หอ้งประชุมมรุพงษศิ์ริพฒัน์ ชั้น 4 ศาลา
กลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

30 ตุลาคม 2565 เวลา 13.00 น. คณะกรรมการหอการคา้ฯ ร่วมแสดงความยนิดีฉลองสารตั้งและงานสถาปนา
คณะกรรมการบริหารสโมสรโรตาร่ีฉะเชิงเทรา ณ โรงแรมซนัทารา เวลเนสรีสอร์ท อ าเภอเมือง จงัหวดัฉะเชิงเทรา 
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30 ตุลาคม 2565 เวลา 10.00 น. นายจิตรกร เผด็จศึก ประธานหอการค้าจังหวดัฉะเชิงเทรา พร้อมคณะ 
ร่วมงานสถาปนา และฉลองสารตราตั้ง สโมสรโรตารี ฉะเชิงเทรา และมอบช่อดอกไมแ้สดงความยินดีกบั อาจารย์
สุพฒัน์ ธนะพิงคพ์งษ ์อดีตประธานหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา ในฐานะ ประธานก่อตั้งสโมสรโรตาร่ี ฉะเชิงเทรา  
ณ โรงแรมซนัธารา เวลเนส รีสอร์ท อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 

30 พฤศจิกายน 2565 เวลา 10.00 น. นายจิตรกร เผด็จศึก ประธานหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา พร้อมคณะ 
มอบกระเชา้อวยพรเน่ืองในวนัเกิด นายกิตติ เป้าเป่ียมทรัพย ์นายกองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัฉะเชิงเทรา ณ บา้นเป้า
เป่ียมทรัพย ์อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 

1 ธันวาคม 2565 เวลา 17.00 น. หอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา ร่วมรดน ้ าหลวงอาบศพ นายณรงค์ศกัด์ิ แกว้
เมืองเพชร รองประธาน หอการคา้ฯ ณ ศาลาใหญ่ วดับางปรงโชติการาม ต บางพระ อ เมือง จ ฉะเชิงเทรา  

3 ธนัวาคม  2565 เวลา 07.30 น. ประธาน พร้อมคณะกรรมการหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา ร่วมงานบวช
บุตรชาย คุณกฤษดา มหาวิริโยทยั กรรมการ ณ วดัสมานรัตนาราม อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 

4 ธนัวาคม 2565 เวลา 19.30 น. หอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา ร่วมเป็นจภ้าพสวดอภิธรรมศพ นายณรงคศ์กัด์ิ 
แกว้เมืองเพชร รองประธาน หอการคา้ฯ ณ ศาลาใหญ่ วดับางปรงโชติการาม ต บางพระ อ เมือง จ ฉะเชิงเทรา  

7 ธนัวาคม 2565 เวลา 12.30 น. นายจิตรกร เผด็จศึก ประธาน รับมอบของท่ีระลึกจากผูบ้ริหารโรงเรียนราชินี
ในพระบรมราชูปถมัป์ เน่ืองในวาระส่งทา้ยปีเก่า ตอ้นรับปีใหม่  และร่วมหารือการขบัเคล่ือนการศึกษา ณ ห้อง
ประชุม อาคารหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา 

6 ธนัวาคม 2565 เวลา 18.30 น. หอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา ร่วมเป็นเจา้ภาพสวดอภิธรรมศพ คุณแม่วิไล 
อาหุนยั มารดาคุณสมโภชน์ อาหุนยั ท่ีปรึกษากิตติมศกัด์ิหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา ณ ศาลาใหญ่ วดัสระเกศราช
วรมหาวิหาร (ภูเขาทอง) ถนนจกัรพรรดิพงษ ์แขวงบา้นบาตร เขตป้อมปราบศตัรูพ่าย กรุงเทพ 

มติท่ีประชุม รับทราบ  
 

วาระท่ี 2 เร่ืองรับรองรายงานการประชุม คร้ังท่ี 8/2565 

 
มติท่ีประชุม  รับรอง 

 

วาระที่ 3 เร่ืองน าเสนอ/ประชาสัมพนัธ์ ข้อมูลข่าวสารจากสมาชิกหรือหน่วยงาน 
 นายจิตรกร เผด็จศึก (ประธาน) กล่าววา่ 
 3.1 ขอเรียนเชิญ ผู้แทนจากโรงเรียนราชินีมูลนิธิ ซ่ึงเป็นสมาชิกหอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา ได้แนะน า
โรงเรียน ให้กบัคณะกรรมการและสมาชิกได้รับทราบ ขอเรียนเชิญ อาจารย์ศัลยา น าเสนอ 
 3.2 ขอเรียนเชิญ ผู้แทนจากส านักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดฉะเชิงเทรา  
แนะน าชี้แจงเร่ือง แนวปฏิบัติการใช้แรงงานท่ีดี Good Labour Practices: GLP 
 มติท่ีประชุม  รับทราบ 
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วาระที่ 4 เร่ืองสืบเน่ืองจากการประชุม 
4.1 การจัดกจิกรรมเพ่ือส่ิงแวดล้อม โครงการ “ZERO CO2 Run”   

นายยทุธนา มาตเจือ (รองประธาน) กล่าววา่ หอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา ร่วมกบั สมาคมชาว 
ฉะเชิงเทรา สมาคมผูส่ื้อข่าวกีฬาแห่งประเทศไทย และนิตยสาร Refill ก าหนดจดัโครงการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม โดย
กิจกรรม   Zero CO2 จงัหวดัฉะเชิงเทรา ในรูปแบบต่างๆ ตลอดทั้งปี 2565 เพื่อเป็นการสร้างการรับรู้ และปลูก
จิตส านึกการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มให้กบัชุมชน สังคม เพื่อให้เกิดความสมคัรสมานสามคัคีร่วมกนัอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม
อยา่งย ัง่ยนืตลอดไป  ท่ีผา่นมาไดมี้การด าเนินกิจกรรม ดงัน้ี 

- เม่ือวนัท่ี 28 กนัยายน 2565 จดักิจกรรมการเดินรณรงค์อนุรักษ์ส่ิงแวดลอ้ม Zero Co2 จุดสตาร์ด หน้า
พระอุโบสถวดัโสธรวรารามวรวิหาร 

- เม่ือวนัท่ี 28 กนัยายน 2565 เวลา 09.00 น. จดัการแถลงข่าวโครงการ Zero Co2 Run หนา้พระอุโบสถ
วดัโสธรวรารามวรวิหาร 

- เม่ือวนัท่ี 11 ตุลาคม 2565 เวลา 10.00 น. กิจกรรมโครงการรณรงค์เพื่อส่ิงแวดลอ้ม "Zero Co2 จงัหวดั
ฉะเชิงเทรา" โดยการท าความสะอาด เก็บขยะ บริเวณลานวดับางปรงโชติการาม ต.บางพระ อ.เมือง จ.
ฉะเชิงเทรา โดยไดรั้บความร่วมมือจากชุมชนใกลเ้คียงมาร่วมในกิจกรรม 

 -    เม่ือวนัท่ี 12 ตุลาคม 2565 เวลา 06.00 ด าเนินกิจกรรมโครงการรณรงคเ์พื่อส่ิงแวดลอ้ม  
              "Zero Co2 จังหวดัฉะเชิงเทรา" โดยการท าความสะอาด เก็บขยะ บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวดั
ฉะเชิงเทรา โดยไดรั้บความร่วมมือจากชมรมว่ิงเมืองแปดร้ิว และผูท่ี้มาออกก าลงักายตอนเชา้ เขา้ร่วมในกิจกรรม 

- เม่ือวนัท่ี 13 ตุลาคม 2565 เวลา 16.00 น. ท ากิจกรรมร่วมท าความดี เน่ืองในวนัคลา้ยวนัสวรรคต ร.9 
พร้อมเก็บขยะท าความสะอาด เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์ส่ิงแวดลอ้ม บริเวณ ริมแม่น ้ าบางปะกง หลงั
วิทยาลยัอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา 

- เม่ือวนัท่ี 20 ตุลาคม 2565 เวลา 09.30 น. ท ากิจกรรมคดัแยกขยะเพื่อส่งเสริมส่ิงแวดลอ้ม ลดมลพพิษใน
อากาศ ณ หมู่ 8 ต.บางพระ อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 

 โดยจะมีการจดักิจกรรมว่ิงเพื่อส่ิงแวดลอ้ม Zero Co2 Run ในวนัเสาร์ท่ี 17 และ อาทิตยท่ี์ 18 ธนัวาคม 2565 
จะมีการขณะน้ีได้เปิดรับสมคัรผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมแลว้  ซ่ึงการจดักิจกรรมคร้ังน้ีจะจดัโดยเป็นมิตรกบัส่ิงแวดล้อม 
ตลอดทั้งงาน ขณะน้ีไดมี้การขอความร่วมมือติดป้ายประชาสัมพนัธ์การจดังานตามหน่วยงาน สถานประกอบการ 
ต่างๆ เพื่อร่วมกนัเป็นส่วนหน่ึงในการรณรงคก์ารอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม และประชาสัมพนัธ์กิจกรรม Zero Co2 Run ไป
ไดอ้ย่างทัว่ถึง เป้าหมายการติดป้าย 500 – 1,000 ป้าย ทัว่ทั้งจงัหวดั ซ่ึงสามารถให้การสนบัสนุนการติดป้าย ตามแต่
ท่านจะเห็นสมควร ตั้งแต่ 1,000 บาท ขึ้นไป ได้เร่ิมติดป้ายแลว้ประมาณ 100 ป้าย และเป้าหมายการเข้ามาร่วม
กิจกรรม Zero Co2 Run 3,000 - 5,000 คน 

- ค่าสมคัร ระยะทาง 5 กิโลเมตร ค่าสมคัรท่านละ 600 บาท ระยะทาง 10 กิโลเมตร 700 บาท 
วตัถุประสงคก์ารจดังาน 

1. เพื่อรณรงคค์วามร่วมมือทั้งภาครัฐ-เอกชน-ประชาชนในจงัหวดัเขา้มามีส่วนร่วมกบัการ 
    อนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม 
2. เพื่อส่งเสริมดา้นการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ ์ผา่นกิจกรรม “Zero CO๒  Run จงัหวดัฉะเชิงเทรา”   
3. เพื่อกระตุน้เศรษฐกิจของจงัหวดัฉะเชิงเทรา ทั้งแหล่งท่องเท่ียว ท่ีพกั ร้านอาหาร สถานบริการต่างๆ  
4. เพื่อส่งเสริมจงัหวดัฉะเชิงเทรา เป็นเมืองท่ีอยูอ่าศยัชั้นดี รองรับ EEC และเมือง Smart City  



11 

 

    เป็นตน้แบบของงานว่ิงท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม 
5. เพื่อน าเงินรายไดส่้วนหน่ึงมาเป็นกองทุนต่อยอดช่วยเหลือและแกปั้ญหาแก่ผูมี้รายไดน้อ้ย 
6. เพื่อน าเงินรายไดด้ าเนินโครงการส่งเสริมการใชพ้ลงังานสะอาดในบริการสาธารณะต่างๆ อาทิ  
    รถมอเตอร์ไซดรั์บจา้ง รถตุ๊กตุ๊กสามลอ้ รถสองแถว และรถโดยสารสาธารณะต่างๆ  
7. เพื่อน าเงินรายไดด้ าเนินโครงการปลูกป่า พื้นท่ี 400 ไร่ ในอ าเภอสนามชยัเขต จงัหวดัฉะเชิงเทรา  
    เฉล่ียค่าใชจ่้ายในการปลูกป่าพร้อมค่าดูแลรักษา ไร่ละ 4,000 บาท ร่วมเป็นเงิน 1,600,000 บาท    
8. เพื่อส่งเสริมการใชพ้ลงังานสะอาดโดยพลงังานโซล่าเซลล ์เป้าหมายโรงพยาบาล 5 แห่ง และ  
    โรงเรียน 5 แห่ง ประกอบดว้ย โรงพยาบาลในพื้นท่ีห่างไกล 5 แห่ง และโรงเรียนของรัฐ  5 แห่ง ดงัน้ี 

    โรงพยาบาล 5 แห่ง โรงเรียน 5 แห่ง 
1. โรงพยาบาลคลองเขื่อน 1.  โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฏิ์  
2. โรงพยาบาลราชสาส์น 2.  โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฏิ์  2 
3. โรงพยาบาลบางน ้าเปร้ียว 3.  โรงเรียนอนุบาลวดัปิตุลาธิราชรังสฤษฎ์ิ  
4. โรงพยาบาลสนามชยัเขต 4.  โรงเรียนดดัดรุณี 
5. โรงพยาบาลท่าตะเกียบ 5. โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัราชภฏัราช    

นครินทร์ 
มติท่ีประชุม  รับทราบ 
 

4.2     การจัดจ าหน่ายสินค้าราคาถูกจากแหล่งผลติโดยตรง ณ อาคารหอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา 
นายมนสั ตัน๊งาม (รองประธาน) กล่าววา่จากการท่ีไดมี้มติเห็นชอบท่ีจะด าเนินการจดัตั้งร้าน 

จ าหน่ายสินคา้ราคาถูกร่วมกบัโครงการธงฟ้า ของส านกังานพาณิชยจ์งัหวดัฉะเชิงเทรา ณ อาคารหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา 
เพื่อเป็นการช่วยเหลือผูป้ระกอบการ และประชาชน ให้ไดใ้ชสิ้นคา้ราคาถูก มีคุณภาพ  โดยเบ้ืองตน้ไดส้ั่งน ้ าตาลทรายขาว 
จาก บริษทั มิตรผล จ ากดั  มาทดลองจ าหน่าย จ านวน 10 ตนั หรือ 1,000 กิโลกรัม โดยจ าหน่ายในราคากิโลกรัมละ 20 บาท 
(กรณียกกระสอบ โดย 1 กระสอบ มี 25 ถุงๆ ละ 1 กิโลกรัม)  และราคา 21 บาท ในกรณีซ้ือปลีก (ต ่ากว่า 1 กระสอบ) โดย
สามารถกระจายสินคา้ไปสู่สถานประกอบการและผูบ้ริโภคในจงัหวดัฉะเชิงเทรา เพียง 5 วนั ก็จ าหน่ายหมดแลว้ และก าลงั
จะน าสินคา้ตวัใหม่ๆ ท่ีเป็นสินคา้ท่ีมีความตอ้งการของตลาดผูบ้ริโภค มาจ าหน่ายเพิ่มเติม รวมถึงสินคา้จากสมาชิกท่ี
สามารถน ามาวางจ าหน่ายได ้โดยมีส่วนแบ่งทางการตลาดไวเ้พื่อบริหารจดัการร้านคา้ตามสมควร 

มติท่ีประชุม  รับทราบ 
 

4.3    การจัดกจิกรรมแข่งขันเซิร์ฟบอร์ด เพ่ือส่งเสริมการท่องเท่ียวทางน ้า  
นายโชติอนันต์ ป่ินถานันต์ ประธาน การจดักิจกรรมแข่งขนัเซิร์ฟบอร์ด เพื่อส่งเสริมการท่องเท่ียวทางน ้ า 

เร่ืองน้ียงัไม่มีก าหนดการท่ีจะจดัท่ีคลองนครเน่ืองเขต อยากจะขอหารือกบัท่านประธานและคณะกรรมการ อยากจะ
จดัท่ีแม่น ้ าบางปะกงเพราะว่ามนัเป็นวิวทิวทศัน์ท่ีสวยงามมาก และเหมาะสมกว่า ก าหนดการท่ีคุยกนัไวจ้ดัประมาณ 
ช่วงปลายปีธนัวาคม ตน้เดือนมกราคม 2566 น่าจะเป็นช่วงเวลาท่ีน่าจะเหมาะสม วนัเวลา จะแจง้ใหท้ราบอีกที 

มติท่ีประชุม  รับทราบ 
4.4 การส่งเสริมการปลูกพืชสมุนไพรในพื้นท่ีจังหวัดฉะเชิงเทรา 
นายจิตรกร เผด็จศึก (ประธาน) กล่าววา่ไดน้ าผลกัดนัเขา้สู่การประชุม กกร.จงัหวดั และ กรอ. 
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จงัหวดัฉะเชิงเทรา เม่ือวนัท่ี 26 กนัยายน 2565 เพื่อส่งเสริมให้จงัหวดัฉะเชิงเทรามีการส่งเสริมการปลูกพืชสมุนไพร 
ทุกครัวเรือน เพื่อน ามาใชเ้องและเป็นรายไดเ้สริม ซ่ึงปัจจุบนัหลายสถานประกอบการและสถานพยาบาลในจงัหวดั
ฉะเชิงเทรามีความตอ้งการใชพ้ืชสมุนไพรเป็นจ านวนมาก จึงตอ้งการใหมี้การพฒันาการปลูกใหม้ากขึ้น 
 มติจากการประชุม กรอ.จงัหวดัฉะเชิงเทรา  

1) มอบหมายให้หอการคา้ ประสานกับหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งจดัตั้งคณะท างานเพื่อส่งเสริมการปลูกพืช
สมุนไพรในจงัหวดัใหเ้กิดเป็นรูปธรรม 

2) มอบหมายใหศู้นยพ์ฒันาเขา้หินซอ้นฯ และหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง ส่งเสริมและพฒันาใหก้ลุ่มเป้าหมายทั้ง 
12 กลุ่ม เป็นต้นแบบการปลูก เพื่อให้เกษตรกรได้เรียนรู้และน าไปปรับใช้ พร้อทั้ งขยายผลการ
ด าเนินงานใหเ้กิดกลุ่มปลูกพืชสมุนไพรครบทั้ง 11 อ าเภอ 

3) มอบหมายให้ส านกังานเกษตรจงัหวดั และศูนยพ์ฒันาเขา้หินซ้อน ให้ความรู้เก่ียวกบัเทคนิคหรือวิธีการ
ปลูกพืชสมุนไพรท่ีมีประสิทธิภาพให้เกษตรกร และมอบหมายให้ภาคเอกชนจัดหาตลาดหรือช่อง
ทางการจ าหน่ายเพื่อรองรับการปลูกพืชสมุนไพรของเกษตรกรในจงัหวดั 

มติท่ีประชุม  รับทราบ 
 

4.4 การส่งเสริมการสร้างงานสร้างอาชีพ ตามมาตรา 35 (7) 
นายจิตรกร เผด็จศึก (ประธาน) กล่าววา่โครงการส่งเสริมการจา้งงานคนพิการตามมาตรา 35 แห่ง 

พระราชบญัญติัส่งเสริมและพฒันาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ.2550 และท่ีแกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ.2556 ซ่ึงไดมี้
การเชิญสถานประกอบการท่ีร่วมในมาตรา 34 จ านวน 99 สถานประกอบการ มารับฟังช้ีแจง โดยผูว้่าราชการจงัหวดั
ฉะเชิงเทรา เป็นประธานเปิดการประชุมและมอบนโยบายแก่สถานประกอบการต่างๆ ใหเ้ขา้ร่วมส่งเสริมการจา้งงาน
ตามมาตรา 35 (7) การสร้างงาน สร้างอาชีพ โดยในล าดบัต่อไป หอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา และจดัหางานจงัหวดั
ฉะเชิงเทรา จะไดติ้ดตามเชิญชวนให้สถานประกอบการด าเนินการตามวตัถุประสงคต์่อไป และไดน้ าเสนอ คุณสนัน่ 
อังอุบลกุล ประธานกรรมการหอการค้าไทย และสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ในการเดินทางมาเยี่ยมเยือน
หอการค้าจังหวดัฉะเชิงเทรา เม่ือวนัท่ี 21 กันยายน 2565 ประเด็นการผลักดันให้ลดหย่อนภาษี 2 เท่า ให้กับ
ผูป้ระกอบการท่ีเขา้ร่วมโครงการ มาตรา 35 (7) ซ่ึงท่านไดเ้ห็นชอบ และน าไปผลกัดนัในส่วนกลางต่อไป  

จากการสอบถามจากจดัหางานจงัหวดัฉะเชิงเทรา ทราบวา่ ไดมี้การประสานงานกบักลุ่มผูป้ระกอบการ โดย
มีการเขา้ร่วม มาตรา 35(3) จา้งเหมาบริการ จ านวน 10 บริษทั และ เขา้มาตรา 35(7) ประมาณ 4 บริษทั คนพิการ
ประมาณ 10 คน ซ่ึงรอยืนยนัอีกคร้ังหน่ึง ซ่ึงขณะน้ีสามารถออกส ารวจกลุ่มผูป้ระกอบการ เพื่อท าสัญญา และส่ง
เอกสารไดแ้ลว้ ซ่ึงตอ้งเสร็จส้ินไม่เกิน 31 ธนัวาคม 2565 เท่านั้น 

มติท่ีประชุม  รับทราบ 
 

วาระที่ 5 เร่ืองเพ่ือพจิารณา 
5.1 การช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยน ้าท่วมในพื้นท่ีจังหวัดฉะเชิงเทรา 
นายจอมพงษ์ ชูทบัทิม (เลขาธิการ) กล่าวว่า หอการคา้ไทย โดยมูลนิธิพาณิชยส์งเคราะห์ ส่งความห่วงใยถึงผู ้

ประสบอุทกภยั พร้อมมอบเงินช่วยเหลือเพื่อแสดงความห่วงใย ผ่านหอการคา้จงัหวดั เม่ือวนัท่ี 17 ตุลาคม 2565 โดยคุณ
สนั่น องัอุบลกุล ประธานกรรมการหอการคา้ไทยและสภาหอการคา้แห่งประเทศไทย ไดเ้ผยว่า หอการคา้ไทยมีความ
ห่วงใยทั้งในสถานการณ์อุทกภยัในพื้นท่ีภาคเหนือ ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวนัออก และภาคใต ้ซ่ึง
ส่งผลใหป้ระชาชนไดรั้บความเสียหายเป็นจ านวนมาก ทั้งในดา้นท่ีอยูอ่าศยั พื้นท่ีการเกษตร และพื้นท่ีธุรกิจ  
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หอการคา้ไทย ร่วมกบัมูลนิธิพาณิชยส์งเคราะห์  จึงไดม้อบเงินช่วยเหลือผูป้ระสบอุทกภยั ผ่านหอการคา้
จังหวดั 10 จังหวดั ปรกอบด้วย หอการค้าจังหวดัลพบุรี นครปฐม นนทบุรี สุพรรณบุรี สระบุรี หนองบัวล าภู 
ฉะเชิงเทรา นครนายก อุทยัธานี และภูเก็ต รวมทั้งส้ิน 850,000 บาท โดยมีประธานหอการคา้จงัหวดัต่าง ๆ ร่วมรับ
มอบผ่านระบบ VDO Conference  ทั้งน้ี เพื่อเป็นการส่งมอบก าลงัใจและให้หอการคา้แต่ละจงัหวดัน าไปจดัหาเคร่ือง
อุปโภคบริโภคในเบ้ืองตน้ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนตามความเหมาะสม ต่อไป 

โดยหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา รับมอบเงินช่วยเหลือผูป้ระสบอุทกภยัในพื้นท่ี จ านวนเงิน 50,000 บาท โดย
ไดไ้ปส ารวจพื้นท่ีแลว้ปรากฏวา่ ซ่ึงหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา จะไดจ้ดัซ้ือเรือทอ้งแบน และจดัถุงยงัชีพเขา้ไปมอบ
ให้ผูป้ระสบภยั ในวนัองัคารท่ี 24 และ พุธท่ี 25 ตุลาคม 2565 โดยจะไดป้ระสานนัดหมายกบัคณะกรรมการร่วมลง
พื้นท่ีร่วมกนั 

รายการของถุงยังชีพ จ านวน 80 ถุง ประกอบด้วย 
 1.ค่าขา้ว 80 ถุงละ 120 บาท   รวมเป็นเงิน   9,600  บาท 
 2.ค่ามาม่า + น ้ามนัพืช    รวมเป็นเงิน 13,520  บาท 
 3.คา่เรือไฟเบอร์ ร าละ 5 ล าๆ ละ 2,800 บาท รวมเป็นเงิน 14,000  บาท 
 4.ค่าไข่ไก่ 80 แพค็ๆ ละ 100 บาท   รวมเป็นเงิน   8,000  บาท 
 5.ค่าน ้าตาล 80 ถุงๆ ละ 2 กิโลๆ ละ 20 บ.  รวมเป็นเงิน    3,200  บาท 
 6.ค่าถุง      รวมเป็นเงิน      105  บาท 
 7.ค่าป้ายฟิวเจอร์บอร์ด    รวมเป็นเงิน   1,900  บาท 
      รวมเป็นเงินท้ังส้ิน 50,325  บาท 

มติท่ีประชุม  รับทราบ 
5.2 การจัดงานนมัสการหลวงพ่อโสธรและงานประจ าปี 2565 
นายจิตรกร เผด็จศึก (ประธาน) กล่าวว่า ดว้ยจงัหวดัฉะเชิงเทรา ก าหนดจดังานนมสัการหลวงพ่อโสธร และ

งานประจ าปีจังหวดัฉะเชิงเทรา ระหว่างวนัท่ี 5-14 พฤศจิกายน 2565 ณ บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวดั
ฉะเชิงเทรา โดยหอการคา้ฯ จะไดร่้วมจดัออกร้านแสดงสินคา้เหมือนเช่นทุกปีท่ีผา่นมา และจะร่วมกิจกรรมแห่บก ใน
วนัท่ี 5 พฤศจิกายน 2565 โดยจดัเล้ียงอาหารแก่ขบวนแห่บก และผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งในการจดักิจกรรม เหมือนเช่นท่ี
ผา่นมาในปี 2564 

นายพงษ์ศักด์ิ เสริมศักด์ิศศิธร (ประธาน) กล่าวว่า หอการค้าจังหวดัฉะเชิงเทรา ได้รับมอบหมายให้
ด าเนินการจดัพื้นท่ีออกร้านแสดงนิทรรศการในงานนมสัการหลวงพ่อโสธร และงานประจ าปีจงัหวดัฉะเชิงเทรา ซ่ึง
จะเป็นพื้นท่ีเดิมท่ีเคยร่วมจดัทุกปี และจะมีพื้นท่ีดา้นติดกบับูธบริษทัโตโยตา้ ซ่ึงจะไดเ้ขา้ไปวดัพื้นท่ีเพื่อก าหนดการ
จดัร้านให้เรียบร้อย พร้อมจะมีการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างเส้นทางดา้นขา้งศาลาไทย ซ่ึงทุกปีจะมืด คนไม่ค่อยเดินผา่น 
ปีน้ีจะท าให้เส้นทางมีสีสันมากยิ่งขึ้น โดยท่านประธาน มีแนวคิดท่ีจะน าสินคา้ราคาถูก และกิจกรรมท่ีดึงดูดไปจดั
แสดงในพื้นท่ีดงักล่าวดว้ย 

มติท่ีประชุม  รับทราบ 
 

5.3 การสัมมนาหอการค้าทั่วประเทศ คร้ังท่ี 40  
นายจอมพงษ ์ชูทบัทิม เลขาธิการหอการคา้จงัหวดั กล่าววา่ ระหวา่งวนัท่ี 25-27 พฤศจิกายน 2565  

ณ มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี จงัหวดัอุบลราชธานี 
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 หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ก าหนดการสัมมนาหอการค้าทั่วประเทศ คร้ังท่ี 40 
ระหว่างวนัท่ี 25-27 พฤศจิกายน 2565 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี 
จงัหวดัอุบลราชธานี  
 ในส่วนของหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา ไดป้ระชาสัมพนัธ์เชิญชวนเขา้ร่วมงานสัมมนาคร้ังน้ี ซ่ึงมี 

• ผูต้อบรับ ในสิทธ์ิ จ านวน 6 ท่าน ประกอบดว้ย (ในสิทธ์ิ จะไดรั้บสิทธ์ิหอ้งพกั และค่าเขา้งานเล้ียง ฟรี) 
 1.นายวฒันา รัตนวงศ ์กรรมการหอการคา้ไทย 
 2.นายประโยชน์ โสรัจจกิจ ท่ีปรึกษาหอการคา้ไทย 
 3.นายจิตรกร เผด็จศึก ประธานหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา 
 4.นายจอมพงษ ์ชูทบัทิม เลขาธิการหอการคา้ 
 5.นายโชติอนนัต ์ป่ินถานนัต ์ ประธาน YEC 
 6.นายอาทร เสริมศกัด์ิศศิธร เลขาธิการ YEC 

• ผูต้อบรับนอกสิทธ์ิ แจง้เขา้ร่วม จ านวน 16 ท่าน (นอกสิทธ์ิ รับผิดชอบค่าท่ีพกั เอง ส่วนค่าเขา้ 
ร่วมงานเล้ียง หอการคา้ฯ สนบัสนุน พร้อมสนบัสนุนเช่ารถตูบ้ริการ 1 คนั และค่าน ้ามนั รวม 10,000 บาท) 
 มติท่ีประชุม  รับทราบ 
 

 5.4 การด าเนินการสรรหากรรมการธรรมภิบาลจังหวัด กรณีกรรมการพ้นจากต าแหน่งตามวาระ 
  นายจิตรกร เผด็จศึก (ประธาน) กล่าวว่า หอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา ได้การด าเนินการสรรหากรรมการธรรม     

ภิบาลจงัหวดั กรณีกรรมการพน้จากต าแหน่งตามวาระคือ 1.นายวสันต ์ วโรกร 2.นางอภินนัทภรณ์ ใตห้ลา้สถาพร  
หอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา ไดเ้สนอช่ือ ไป 5 คน 1.นายมนสั ตัน๊งาม 2.นายจอมพงษ ์ชูทบัทิม 3. นายมงคล ด ารงสุทธิ

พงษ ์4.นายวสันต ์ วโรกร 5.นางอภินนัทภรณ์ ใตห้ลา้สถาพร ตอ้งไปคดัเลือกในท่ีประชุมคร้ังต่อไป หอการคา้ไดสิ้ทธ์ิ 1 คน 
ในการเป็นคณะกรรมการธรรมภิบาลจงัหวดั 

มติท่ีประชุม รับทราบ 
 

วาระที่ 6 ข้อเสนอเข้าสู่ กกร. เพ่ือน าเสนอสู่ กรอ.จังหวัดฉะเชิงเทรา 
นายจิตรกร เผด็จศึก (ประธาน) กล่าวว่า จงัหวดัฉะเชิงเทรา ก าหนดประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและ

เอกชนเพื่อพฒันาและแกไ้ขปัญหาทางเศรษฐกิจ (กรอ.จงัหวดัฉะเชิงเทรา) ในวนัท่ี 4 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13.30 น. 
ณ หอ้งมรุพงษศิ์ริพฒัน์ ชั้น 4 ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

ดงันั้นจึงขอให้ท่ีประชุมร่วมกนัน าเสนอประเด็นเขา้สู่ กกร.จงัหวดั เพื่อน าเสนอสู่ กรอ.จงัหวดัฉะเชิงเทรา 
ต่อไป โดย วาระ กกร.จงัหวดัฉะเชิงเทรา เดือน 1 ตุลาคม 2565 ถึง 31 มกราคม 2566 ประธานหอการคา้จงัหวดั
ฉะเชิงเทรา เป็นประธาน กกร.จงัหวดัฉะเชิงเทรา ซ่ึงจะไดก้ าหนดประชุมก่อนวนัท่ี 4 พฤศจิกายน 2565 เพื่อสรุป
ประเด็นขอ้เสนอสู่ กรอ.จงัหวดัฉะเชิงเทรา ต่อไป 

มติท่ีประชุม รับทราบ  
 
วาระที่ 7 เร่ืองแจ้งเพ่ือทราบ / ข้อเสนอ จาก YEC หอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา  
 นายโชติอนนัต ์ป่ินถานนัต ์(ประธาน YEC) กล่าววา่ YEC หอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา ตวัแทน YEC 
ฉะเชิงเทรา ไดร่้วมกิจกรรมหอการคา้จงัหวดัตราด ส ารวจเส้นทางการคา้ การลงทุน การท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม 
ภายใตโ้ครงการการอบรมเชิงปฏิบติัการหลกัสูตร “ เสริมสร้างศกัยภาพผูป้ระกอบการเป้าหมายสู่การเป็น Smart 
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Startup & Smart Trader ภายใตโ้ครงการส่งเสริมและพฒันาศกัยภาพการเกษตร การคา้ การท่องเท่ียวและบริการ 
โครงการตามแผนปฏิบติัราชการประจ าปีของจงัหวดัตราด ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566โปรแกรมในวนัน้ีคณะ
เดินทางไปสักการะศาลเจา้แม่ทบัทิม ในวนัท่ี 20 พฤศจิกายน 2565 อ.คลองใหญ่ จ.ตราด และสักการะหลวงพ่อหมึก 
วดัปากคลอง จ.เกาะกง ประเทศกมัพูชาและเดินทางเขา้สู่เขตเศรษฐกิจพิเศษจงัหวดัเกาะกง กมัพูชาเพื่อเขา้พบ 

1. Mr. Chang Vincent. ประธานหอการคา้ 
2. Mrs. Chong Sotea รองประธานหอการคา้ 
3. Mr. Ni De Long ผูป้ระกอบการจีน (นกัลงทุนจีน) 
4. Mr. Pen Sokha รองประธานหอการคา้ 
5. Mrs. Saychhun Singha Phan รองประธานหอการคา้ประธานหอการคา้จงัหวดัเกาะกงและคณะ 

เพื่อแนะน าผูป้ระกอบการรุ่นใหม่(YEC) หอการคา้จงัหวดัตราด และ yec ภาคตะวนัออก ในการเสริมสร้างศกัยภาพ
ร่วมกนั สร้างเครือข่ายผูป้ระกอบการรุ่นใหม่ในการสู่การแข่งขนัในระดบันานาชาติ โดยเฉพาะการเพิ่มมูลค่า
ผลิตภณัฑแ์ละเพิ่มช่องทางการตลาดสินคา้และบริการเป้าหมาย เป็นการขบัเคล่ือนการยกระดบัรายไดท้างเศรษฐกิจ
ใหก้บัจงัหวดัตราด โดยการจดัโครงการน้ีมีการใหค้วามรู้สู่การเป็น Smart Startup & Smart Trader ใหก้บัผูเ้ขา้ร่วม
โครงการ รวมทั้งการศึกษาดูงานเขตพฒันาเศรษฐกิจพิเศษตราด และเขตพฒันาเศรษฐกิจพิเศษเกาะกง และตลาด
การคา้ส่งเกาะกง จงัหวดัเกาะกง ราชอาณาจกัรกมัพูชา และการจบัคู่เจรจาธุรกิจการคา้อีกดว้ย 

มติท่ีประชุม รับทราบ  
 

วาระที่ 8 เร่ืองรายงานสถานะทางการเงินของหอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา   
มติท่ีประชุม รับรอง  
 

วาระที่ 9 เร่ืองอ่ืนๆ   
- ไม่มี -  

ปิดประชุม เวลา  17.10 น. 

 
( นายจอมพงษ ์ชูทบัทิม  ) 

เลขาธิการหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา /ตรวจรายงานการประชุม 
 
 
 

นายพรชยั ธรรมจรูญ  ผูจ้ดัการหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา / บนัทึกรายงานการประชุม 
นางน ้าฝน ชะเอมทอง   เจา้หนา้ท่ีหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา / พิมพร์ายงานการประชุม 
 


