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รายงานการประชุมคณะทีปรึกษาและคณะกรรมการบริหารหอการค้าจังหวดัฉะเชิงเทรา ครังที /  

ในวันพฤหัสบดีที  มกราคม  เวลา .  น. ผ่านระบบการประชุมออนไลน์  Application Zoom 
 

ผู้ร่วมประชุม 

 . นายสุทธิพงศ ์  ชยักิตติภรณ์        ทปีรึกษา 

. นายอุทยั       ศรีสาลีกุลรัตน์       ทปีรึกษา 

 . นายนริศ    บุญยลิขิต       ทปีรึกษา 

 . ดร.พวงทอง  วรรณีเวชศิลป์       ทปีรึกษา 

 . นายสุนทร  กระตุฤกษ ์      ทปีรึกษา 

 . นายอาทร  ช่วยณรงค ์      ทปีรึกษา 

7.นายจิตรกร  เผด็จศึก      ประธาน                                                                                                                       

 8.นายมนสั ตนังาม       รองประธาน 

 .นายอาทร  ผดุงเจริญ      รองประธาน 

 10.นายไพฑูรย ์ ตระการศกัดิกุล      รองประธาน 

 11.นายพงษศ์กัดิ   เสริมศกัดิศศิธร      รองประธาน 

.นายพงศธ์ร เผ่าบรรจง      รองประธาน 

13.นายยทุธนา  มาตเจือ       รองประธาน 

.นางอาภรณ์ วชัระ       รองประธาน 

15.นางปาลาวดี เนืองจาํนงค ์      รองประธาน 

.นางวรนิต กตญาณ       รองประธาน 

17.นายจอมพงษ ์ชูทมัทิม       เลขาธิการ 

.น.ส.อภินนัทภ์รณ์ ใตห้ลา้สถาพร     ผูช่้วยเลขาธิการ 

.นายปราการ ปินเจริญ      ผูช่้วยเลขาธิการ 

20.นายธานินทร์  เสริมศกัดิศศธิร      เหรัญญิก 

. นายสมพงษ ์นาํศรีเจริญสุข       กรรมการ 

22.นางพรภิรมย ์ ศิริปุณย ์      กรรมการ 

23.นางสาวปคุณา  บุญเกือ      กรรมการ 

.นางสาวสรวงสุดา กอหา      กรรมการ 

25.นายป้อง  ช่วยณรงค์       กรรมการ 

 . นายอลงกต พิทยานุคุณ      สมาชิก 

. นางสาวธวิยา สุดใจ        สมาชิก 

 

นายจิตรกร เผด็จศึก (ประธานหอการค้า – ประธานทีประชุม) กล่าวเปิดประชุม เวลา .  น 
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วาระที  เรืองประธานแจ้งให้ทีประชุมทราบ 

- กจิกรรมร่วมกบัหอการค้าไทยและหอการค้าจังหวัดอืนๆ 

24 มกราคม 2565 เวลา 09.00-13.00 น. นายจิตรกร เผด็จศึก ประธาน  นายว ัฒนา รัตนวงศ์ และนาย

ประโยชน์ โสรัจจกิจ ประธานกิตติมศกัดิหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา ร่วมคณะในการลงนามความร่วมมือ (MOU) 

ระหว่างหอการคา้ไทย , มหาวิทยาลยับูรพา และ บริษทัสยามคูโบตา้คอร์ปอเรชนั จาํกดั พร้อมเยียมชมคูโบตา้ฟาร์ม 

ณ อาคารเกษตรชยัพฒัน์ คูโบตา้ฟาร์ม อาํเภอบา้นบึง จงัหวดัชลบุรี 

25 มกราคม 2565 เวลา 09.30 น. ประชุมคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบนั  จงัหวดัฉะเชิงเทรา ครังที 

1/2565 ณ ห้องประชุม อาคารหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา เพือร่วมหารือแนวทางการดาํเนินงานคณะกรรมการ กกร.

จังหวัด พร้อมร่วมนําเสนอประเด็นปัญหานําเสนอ เข้าสู่ กรอ.จังหวดัฉะเชิงเทรา เพือแก้ไขปัญหาและพัฒนา

เศรษฐกิจของจังหวดัให้เป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดย นายจิตรกร เผด็จศึก ประธานหอการค้าจังหวัด

ฉะเชิงเทรา ในฐานะประธาน กกร.จงัหวดัฉะเชิงเทรา เป็นประธานการประชุม 

8 กุมภาพันธ์ 2565 กลุ่มผูป้ระกอบการรุ่นใหม่ YEC หอการค้าจังหวดัฉะเชิงเทรา นําโดย นายโชติอนันต ์        

ปินถานันท์ ประธาน ร่วมกับ บริษทั จอมธนา จาํกัด (ไอศกรีม Cremo) ทาํกิจกรรมมอบไอศกรีม จํานวน 3,000 แท่ง 

ใหก้บั เด็กนกัเรียนในเขตอาํเภอเมืองฉะเชิงเทรา และบุคลากรทางการแพทยโ์รงพยาบาลวดัสมานรัตนาราม(พุทธโสธร 2 

  9 กุมภาพนัธ์  เวลา .  – .  น. นายวฒันา รัตนวงศ ์ประธานกิตติศกัดิ นายประโยชน์  โสรัจจกิจ 

ประธานกิตติศกัดิ  ร่วมประชุมคณะกรรมการส่งเสริมหอการคา้จงัหวดัและพฒันาเศรษฐกิจภูมิภาค หอการคา้ไทย 

ครังที /  ผ่านระบบ Google Meet 

9 กุมภาพันธ์  เวลา .  - .  น. นายวฒันา รัตนวงศ์ และนายประโยชน์ โสรัจจกิจ ประธานกิตติ

ศกัดิ ประชุมคณะกรรมการหอการคา้ไทย ครังที /  โดยวิธี Conference Call ผ่านระบบ Google Meet 

14 กุมภาพนัธ์  เวลา .  น. นายโอกาส เตพละกุล ประธานคณะกรรมการขบัเคลือนโครงการเขต

พฒันาพิเศษภาคตะวนัออก จงัหวดัฉะเชิงเทรา นาํคณะ ประกอบดว้ย คณะกรรมการขบัเคลือนโครงการเขตพฒันา

พิเศษภาคตะวนัออก จงัหวดัฉะเชิงเทรา , หอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา, สภาอุตสาหกรรมจงัหวดัฉะเชิงเทรา และ

มหาวิทยาลยัราชภฏัราชนครินทร์ เขา้เยียมชมกระบวนการผลิต ณ โรงงานผลิตแบตเตอรีลิเธียมไอออนและระบบกกั

เก็บพลงังานแบบครบวงจร บริษทั อมิตาเทคโนโลยี (ประเทศไทย) จาํกดั ทีมีกาํลงัการผลิตขนาดใหญ่ทีสุดในภูมิภาค

อาเซียน สามารถตอบสนองกบัการพฒันาเขตพฒันาพิเศษภาคตะวนัออก EEC ไดใ้นอนาคต พร้อมรองรับการขยาย

การลงทุนของโรงงานผลิตแบตเตอรีลิเธียมไอออนและระบบกกัเก็บพลงังาน ตลอดจนอยู่ในพืนทีนิคมอุตสาหกรรม

ฉะเชิงเทรา บลูเทคซิตี ทีมีความพร้อมรองรับการลงทุนของอุตสาหกรรมทีเกียวเนืองเพือสร้างระบบนิเวศน์ทีดี จะ

เป็นหัวใจสําคญัของการผลิตยานยนตไ์ฟฟ้า (Electric Vehicle) และการนาํพลงังานหมุนเวียนทีมีเสถียรภาพเขา้มาใช้

ในชีวิตประจาํวนัเพือลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก โดยไดรั้บการตอ้นรับจาก นางสาวกุลพรภสัร์ วงศม์าจารภิญญา 

ผูบ้ริหารนิคมอุตสาหกรรมฉะเชิงเทรา บลูเทคซิตี และนายชาญยุทธ ฉายาวฒันะ รองประธานเจ้าหน้าทีบริหารจาก 

บริษทั อมิตาเทคโนโลยี (ประเทศไทย) จาํกดั พร้อมทีมงาน ให้การตอ้นรับ 

15 กุมภาพนัธ์  เวลา .  น. นายประโยชน์ โสรัจจกิจ ประธานกิตติมศักดิ เข้าร่วมทดสอบระบบการอบรม

หลกัสูตรเสริมสร้างผูป้ระกอบการ SMEs หัวใจรักษถิ์น โดยหอการคา้ไทยร่วมกบักลุ่มเซ็นทรัล ผา่นระบบ Webex 

17 กุมภาพนัธ์  เวลา . - .  น. นายประโยชน์ โสรัจจกิจ ประธานกิตติมศกัดิ ร่วมอบรมออนไลน์ 

หลกัสูตรเสริมสร้างผูป้ระกอบการ SMEs หัวใจรักษถิ์น โดยวิธี Conference Call ผ่านระบบ Webex Meeting จดัโดย
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คณะกรรมการส่งเสริมหอการค้าจังหวดั และพฒันาเศรษฐกิจภูมิภาค หอการค้าไทย ร่วมกับกลุ่มเซ็ลทรัล และ

มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย  

 กุมภาพนัธ์  เวลา .  น. ประชุมคณะทาํงานหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา เพือพิจารณาการดาํเนิน

กิจกรรมต่างๆ ของหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา ผา่นการประชุมดว้ยระบบ Zoom 
 

- กจิกรรมร่วมกับภาครัฐ 

 มกราคม  เวลา .  น. นายจิตรกร เผด็จศึก ประธาน ร่วมประชุม การประกวดหมู่บา้นตน้แบบการ

น้อมนาํแนวพระราชดาํริไปประยุกต์ใช้ โครงการ ปฏิบติับูชา “สืบสาน รักษา ต่อยอด” เพือพฒันาชุมชน ประจาํปี 

 ณ ห้องประชุมพระยาศรีสุนทรโวหารฯ (น้อย อาจารยางกูร) ชัน  ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทราลางจงัหวดั

ฉะเชิงเทรา 

24 มกราคม  เวลา .  น. นายจิตรกร เผด็จศึก ประธาน ประชุมคณะกรรมการโรคติดตอ่ระดบัจงัหวดั

ฉะเชิงเทรา ณ หอ้งประชุมมรุพงษศ์ิริพฒัน์ ชนั  ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

 มกราคม  เวลา .  น. นายณรงค์ศกัดิ แก้วเมืองเพชร รองประธาน เขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการ

ประสานแผนพฒันาทอ้งถินระดบัจงัหวดั ครังที /  ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

ตาํบลบางแกว้ อาํเภอเมืองฉะเชิงเทรา จงัหวดัฉะเชิงเทรา 

 มกราคม  เวลา .  น. นายจิตรกร เผด็จศึก ประธาน ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์

เทคโนโลยเีกษตรและนวตักรรม (Agritech and Innovation Center : AIC) ครังที /  ผา่นระบบ Application Zoom 

 มกราคม  เวลา .  – .  น. นายจิตรกร เผด็จศึก ประธาน ร่วมประชุมระดมความคิดเห็น

พิจารณา (ร่าง) แผนส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลจงัหวดัฉะเชิงเทรา ณ ห้องประชุมมรุพงษ์ศิริพฒัน์ ชัน  ศาลากลาง

จงัหวดัฉะเชิงเทรา 

 มกราคม  เวลา .  น. นายยุทธนา มาดเจือ รองประธาน ร่วมประชุมคณะกรรมการกาํหนดราคา

ทรัพยจ์งัหวดัฉะเชิงเทรา ณ สํานกังานบงัคบัคดีจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

 มกราคม  เวลา .  น. นายจิตรกร เผด็จศึก ประธาน ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณา

กาํหนดและปรับปรุงเงือนไขในใบประกอบการขนส่งไม่ประจาํทางดว้ยรถทีใชใ้นการขนส่งสัตวห์รือสิงของประจาํ

จงัหวดัฉะเชิงเทรา ครังที /  ณ ห้องประชุมศูนย ์GPS ฉะเชิงเทรา ชนั  สาํนกังานขนส่งจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

 มกราคม  เวลา .  น. นายมนัส ตนังาม รองประธาน ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมจดักิจกรรม 

วนัครอบครัวอบอุ่นตลาดสามอิม ณ ตลาดสามอิมบา้นท่าอิฐ  

 มกราคม  เวลา .  น. นายจิตรกร เผด็จศึก ประธาน ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจาํเดือน

มกราคม  ณ ห้องประชุมมรุพงษศิ์ริพฒัน์ ชนั  ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

 มกราคม  เวลา .  น. นายจิตรกร เผด็จศึก ประธาน ร่วมประชุมคณะกรรมการขบัเคลือนไทยไป

ดว้ยกนัระดบัจงัหวดัฉะเชิงเทรา ครังที /  ณ หอ้งประชุมมรุพงษศิ์ริพฒัน์ ชนั  ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

 มกราคม  เวลา .  – .  น. นายจิตรกร เผด็จศึก ประธาน นายณรงค์ศกัดิ แกว้เมืองเพชร รอง

ประธาน และนายจอมพงษ์ ชูทบัทิม เลขาธิการ ร่วมประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพือแก้ไขปัญหา

เศรษฐกิจกลุ่มจงัหวดัภาคตะวนัออก  (ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง) ครังที /  ผ่านสืออิเล็กทรอนิกส์ (โปรแกรม 

Zoom Meeting) ผา่นสืออิเลก็ทรอนิกส์ (โปรแกรม Zoom Meeting) 

 มกราคม  เวลา . - .  น. นายจิตรกร เผด็จศึก ประธาน ร่วมประชุมเพือการพฒันาพืนทีตาม

แนวพระราชดาํริ ของกระทรวงมหาดไทย ณ ห้องประชุมมรุพงษศ์ิริพฒัน์ ชนั  ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา 
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31 มกราคม  เวลา .  น. นายจิตรกร เผด็จศึก ประธาน พร้อมคณะกรรมการ เขา้พบเพือแสดงความ

ยินดี แก่ นายณัฐพงษ ์สงวนจิตร ในโอกาสมารับตาํแหน่งรองผูว้่าราชการจงัหวดัฉะเชิงเทรา ณ ห้องปฏิบติัการ รอง

ผูว้่าราชการจงัหวดัฉะเชิงเทรา ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

31 มกราคม  เวลา .  น. นายจิตรกร เผด็จศึก ประธาน ประชุมคณะกรรมการโรคติดตอ่ระดบัจงัหวดั

ฉะเชิงเทรา ณ หอ้งประชุมมรุพงษศ์ิริพฒัน์ ชนั  ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

 กุมภาพันธ์  เวลา .  น. นายจอมพงษ์ ชูทับทิม เลขา เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการพิจารณา

แผนงานประกอบกิจการฆา่สัตวป์ระจาํจงัหวดัฉะเชิงเทรา ณ ห้องประชุมสาํนกังานปศุสัตวจ์งัหวดัฉะเชิงเทรา 

3 กุมภาพนัธ์ 2565 เวลา 9.00 น. นายจิตรกร เผด็จศึก ประธานหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา ร่วมพิธียกเสาเอก

โครงการพฒันาพืนทีตน้แบบ พร้อมติดตามผลและแผนการขบัเคลือนการดาํเนินงานโครงการพฒันาพืนทีตน้แบบ

การพฒันาคุณภาพชีวิตตามหลกัทฤษฏีใหม่ประยุกต์สู่ "โคก หนอง นา โมเดล" ณ แปลงนายชลทร คนชม หมู่ 4       

ต.บางคา อ.ราชสาส์น จ.ฉะเชิงเทรา โดยนายไมตรี ไตรติลานนัท ์ผูว้า่ราชการจงัหวดัฉะเชิงเทรา เป็นประะธานในพิธี 

โดยไดน้อ้มนาํปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โคกหนองนาโมเดล มาปรับปรุงพืนที และจะจดัเป็น 9 ฐานการเรียนรู้ เป็น

จุดกระจายสินคา้ ส่งเสริมการตลาดในพืนที อ.ราชสาส์นให้ เกษตรกรนาํผลิตภณัฑ์ทางการเกษตร มาจาํหน่าย และ

เป็นศูนยเ์รียนรู้ฯ ตน้แบบ ทีใหเ้กษตรกรผูส้นใจมาเรียนรู้การทาํเกษตรทีถูกตอ้ง 

4 กุมพาพนัธ์ 2565 เวลา 10.00 น. นายจิตรกร เผด็จศึก ประธานหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา เขา้รับเกียรติ

บัตรหน่วยงานดีเด่นด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ประจาํปี 2564 ในงานวนัคนพิการสากล 

ประจาํปี 2564 ณ โรงแรมซันธารา เวลเนส รีสอร์ท อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา เพือส่งเสริมให้คนพิการได้มีส่วนร่วมใน

กิจกรรมทางสังคม เปิดโอกาสให้คนพิการไดแ้สดงศกัยภาพ เพือส่งเสริมความเป็นธรรม เสมอภาค เท่าเทียม โดยนาย

พูลทรัพย ์สมบูรณ์ปัญญา รองผูว้า่ราชการจงัหวดัฉะเชิงเทรา เป็นประธาน 

 กุมภาพนัธ์  เวลา .  น. นายสมพงษ์ นําศรีเจริญสุข กรรมการ ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อ

ระดบัจงัหวดัฉะเชิงเทรา ณ หอ้งประชุมมรุพงษศ์ิริพฒัน์ ชนั  ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

9 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 10.30 น. นายจิตรกร เผด็จศึก ประธานหอการค้าจงัหวดัฉะเชิงเทรา ร่วมพิธีเปิด

หน่วยความร่วมมือบริการฉีดวคัซีนโควิด-19 จงัหวดัฉะเชิงเทรา โดย นายไมตรี ไตรติลานันท์ ผูว้่าราชการจงัหวดั

ฉะเชิงเทรา เป็นประธาน ณ ศูนยก์ารคา้โรบินสัน ไลฟ์สไตล์ ฉะเชิงเทรา โดยจะให้บริการฉีดวคัซีนโควิด-19 ตงัแต่

วนัที 9 กุมภาพนัธ์ 2565 ถึงวนัที 31 มีนาคม 2565 เวลา 10.00-20.30 น. ไม่เวน้วนัหยดุราชการ)  

 กุมภาพันธ์  เวลา .  น. นายจิตรกร เผด็จศึก ประธาน รับมอบใบประกาศเกียรติคุณ “ทูต

อารยสถาปัตย ์กิตติมศกัดิ ประจาํปี  เพือขบัเคลือนและพฒันาอารยสถาปัตยเ์มืองสุขภาพดี เมืองท่องเทียว เมือง

ไมซ์เพือคนทงัมวล ณ ศูนยก์ารปประชุมใบเทค-บางนา กรุงเทพ 

 กุมภาพนัธ์  เวลา .  – .  น. นายณรงค์ศกัดิ  แกว้เมืองเพชร รองประธาน และนายจอมพงษ์    

ชูทบัทิม เลขาธิการ ร่วมประชุมปฐมนิเทศโครงการ โครงการจดัทาํรายงานประเมินผลกระทบสิงแวดลอ้มและสํารวจ

ออกแบบ ถนนสาย ฉช.  แยก ทล.  - อ.บา้นโพธิ อาํเภอบา้นโพธิ จงัหวดัฉะเชิงเทรา ณ ห้องประชุมอาํเภอบา้น

โพธิ ตาํบลบา้นโพธิ อาํเภอบา้นโพธิ จงัหวดัฉะเชิงเทรา 

14 กุมภาพันธ์  เวลา .  – .  น. นายณรงค์ศักดิ  แก้วเมืองเพชร รองประธาน ร่วมประชุมเพือ

ติดตามการขับเคลือนการพัฒนารูปแบบการเพิมประสิทธิภาพการบริหารราชการในจังหวดัให้มีการทาํงานทีมี

ผลสัมฤทธิสูง ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ.  
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 กุมภาพันธ์  เวลา .  น.  นายยุทธนา  มาตเจือ รองประธาน ร่วมประชุมคณะทํางานจัดทํา

แผนพฒันากาํลงัคนจงัหวดัฉะเชิงเทรา ครังที /  ณ ห้องประชุมพระยาศรีสุนทรโวหาร(นอ้ย อาจารยางกูร) ชนั  

ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

15 กุมภาพันธ์  เวลา .  น. นายพงษ์ศักดิ เสริมศักดิศศิธร รองประธาน ประชุมคณะกรรมการ

โรคติดต่อระดบัจงัหวดัฉะเชิงเทรา ณ หอ้งประชุมมรุพงษ ์ชนั  ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

  กุมภาพนัธ์  เวลา .  – .  น. นายยุทธนา  มาตเจือ รองประธาน ร่วมประชุมคณะกรรมการ

ประสานงานการขบัเคลือนและขยายผลโครงการเนืองมาจากพระราชดาํริและหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จงัหวดั

ฉะเชิงเทรา ครังที /  ณ ห้องประชุมมรุพงษศ์ิริพฒัน์ ชนั  ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

 กุมภาพนัธ์  เวลา .  – .  น. นายณรงค์ศกัดิ  แกว้เมืองเพชร รองประธาน ร่วมประชุมรับฟัง

ความคิดเห็นแผนแม่บทการพฒันาโครงข่ายทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองและระบบราง (MR-MAP) ในรูปแบบการ

ประชุมทางไกลผ่านสืออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom Cloud Meetings) ณ ห้องอีเทอร์นิตีบอลรูม ชนั  ณ โรงแรมพลูแมน 

คิง เพาเวอร์ กรุงเทพมหานคร (รางนาํ) 

18 กุมภาพนัธ์  เวลา .  น. นายจิตรกร เผด็จศึก ประธาน ร่วมสํารวจพืนทีก่อสร้างฝายตน้นาํลาํธาร

และจดัทาํแผนปฏิบติังาน ณ บา้นนาอีสาน หมู่  ต.ท่ากระดาน อ.สนามชยัเขต จ.ฉะเชิงเทรา 

22 กุมภาพนัธ์  เวลา .  น. นายจิตรกร เผด็จศึก ประธาน ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณากาํหนด

และปรับปรุงเงือนไขในใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจาํทางดว้ยรถทีใชใ้นการขนส่งสัตว ์หรือสิงของประจาํ

จงัหวดัฉะเชิงเทรา ครังที /  ณ ห้องประชุมศูนย ์GPS ฉะเชิเงทรา ชนั  สาํนกังานขนส่งจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

 กุมภาพนัธ์  เวลา .  น. นายมนัส ตนังาม รองประธาน ประชุมเพือชีแจงขอ้มูลตามประเด็นการ

ตรวจราชการของผูต้รวจราชการสํานักนายกรัฐมนตรีเขตตรวจราชการที  (นายเจริญ ชือตระกูล) ผูต้รวจราชการ

กระทรวง ทีปรึกษาผูต้รวจราชการระดบัประชาชน และคณะ ณ ห้องประชุมมรุพงษศิ์ริพฒัน์ ชนั  ศาลากลางจงัหวดั

ฉะเชิงเทรา 
 กุมภาพนัธ์  เวลา .  น. นายจอมพงษ์ ชูทบัทิม เลขาธิการ ร่วมประชุมเชิงปฏิบติัการโครงการ

จดัทาํระบบควบคุมคุณภาพและมาตรฐานสินคา้บ่งชีทางภูมิศาสตร์ไทย (Internal Control) สินคา้มะพร้าวนาํหอมบาง

คลา้ ณ ศาลาประชาคม หมู่     ต.บางตลาด อ.คลองเขือน จ.ฉะเชิงเทรา 

23 กุมภาพนัธ์  เวลา .  น. นายจิตรกร เผด็จศึก ประธาน ร่วมประชุมเพือดาํเนินการแกไ้ขปัญหาและ

บรรเทาปัญหาค่าครองชีพ ณ ห้องประชุมมรุพงษศ์ิริพฒัน์ ชนั  ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

23 กุมภาพันธ์  เวลา .  น. นายจิตรกร เผด็จศึก ประธาน ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดกิจกรรมการ

พฒันาศกัยภาพผูป้ระกอบการด้านการท่องเทียวเพือรองรับการท่องเทียววิถีใหม่และมาตรฐานความปลอดภยัด้าย

สุขอนามยั ณ ห้องเทพราช A โรงแรมซันธาราเวลเนสรีสอร์ท แอนดโ์ฮเทล็ อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 

 กุมภาพนัธ์  เวลา .  น. นายจิตรกร เผด็จศึก ประธาน ร่วมประชุมคณะทาํงานคดัเลือกสถาน

ประกอบกิจการเขา้ร่วมโครงการเพิมผลิตภาพแรงงานสู่ SME 4.0 ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ.  ณ หอ้งประชุม  

อาคารฝึกอบรม สํานกังานพฒันาฝีมือแรงงานฉะเชิงเทรา 

 กุมภาพนัธ์  เวลา .  น. นายจิตรกร เผด็จศึก ประธาน ร่วมประชุมหวัหนา้ส่วนราชการประจาํเดือน

กุมภาพนัธ์  ณ สถานทีตงัผา่นระบบ Zoom  

25 กุมภาพนัธ์  เวลา . - .  น. ร่วมประชุมสนทนากลุ่มย่อย ครังที  การวางและจดัทาํผงัเมือง

รวมชุมชนราชสาส์น จงัหวดัฉะเชิงเทรา ณ หอ้งประชุมอาํเภอราชสาส์น จงัหวดัฉะเชิงเทรา 
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 กุมภาพนัธ์  เวลา .  น. นายจิตรกร เผด็จศึก ประธาน ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและ

พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจาํจังหวดัฉะเชิงเทรา ณ ห้องประชุมมรุพงษ์ศิริพัฒน์ ชัน  ศาลากลางจังหวดั

ฉะเชิงเทรา 

- กจิกรรมอืนๆ 
 มกราคม  เวลา .  น. นายจิตรกร เผด็จศึก ประธาน พร้อมคณะ ร่วมงานขึนบา้นใหม่ คุณธีรภทัร์ 

ทองสร้อย สมาชิกหอการคา้ ณ บา้นคลองสวน จ.ฉะเชิงเทรา 
 กุมภาพนัธ์  เวลา .  น. นายจิตรกร เผด็จศึก ประธาน เขา้ร่วมงานตรุษจีน ประจาํปี  ของศาล

เจา้พ่อหลกัเมืองฉะเชิงเทรา  ณ ศาลเจา้พ่อหลกัเมืองฉะเชิงเทรา 
 กุมภาพนัธ์  เวลา .  น. นายสหธร พึงชาญชยักุล นายสุทธิพงศ ์ชยักิตติภรณ์  ทีปรึกษา ร่วมพิธีกง

เตก็หลวงปู่ ฟู ณ วดับางสมคัร ต.บางสมคัร อ.บางประกง จ.ฉะเชิงเทรา 
 กุมภาพันธ์  เวลา .  น. คณะผู ้บริหารเครือข่าย Dtac เข ้าพบประธานหอการค้าจังหวัด

ฉะเชิงเทรา และคณะ เพือแนะนําการใช้เครือข่ายโทรศัพท์ Dtac ณ ห้องประชุม  อาคารหอการค้าจังหวัด

ฉะเชิงเทรา 
 กุมภาพันธ์  เวลา .  น. หอการค้าจังหวดัฉะเชิงเทรา นําโดย นายจิตรกร เผด็จศึก ประธาน

หอการคา้ฯ นาํปุ๋ ยธาตุรองไปแจกจ่ายให้เกษตรกร พืนทีตาํบลบางขวญั ไดท้ดลองใชเ้พือลดตน้ทุน และเพิมผลผลิต

ใหแ้ก่เกษตรกร พร้อมแนะนาํวิธีการทาํการเกษตรวถิีใหม่ เพือให้เกษตรกรมีความเป็นอยูท่ีดีขึนอยา่งยงัยนื 
 กุมภาพนัธ์  เวลา .  – .  น. นายจิตรกร เผด็จศึก ประธาน ร่วมพิธีมอบรถวีลแชร์ และร่วมการ

ประชุมสามญัประจาํปี  และเลือกตงัคณะกรรมการบริหารสภาอุตสาหกรรมจงัหวดัฉะเชิงเทรา วาระปี -  

พร้อมร่วมฟังบรรยายพิ เศษ เรือง “BGG ก้าวใหม่อุตสาหกรรมไทย” ณ ห้องชลธี  โรงแรมซันธาราเวล

เนสรีสอร์ท อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 
 กุมภาพนัธ์  เวลา .  น. นายจิตรกร เผด็จศึก ประธาน ร่วมเป็นเกียรติชมการแข่งขันมวยไทย

รายการมวย “ศึกวนัทรงชยัสัญจร” ณ เมทีมวยชวัคราว ตลาดทรงชยั ฉะเชิงเทรา 

 มติทีประชุม รับทราบ 

 

วาระที  เรืองรับรองรายงานการประชุม ครังที /  

มติทีประชุม  รับทราบ 

 

วาระที  เรืองสืบเนืองจากการประชุม พร้อมติดตามความคืบหน้าของโครงการ/กจิกรรม 

3.1 โครงการ/กจิกรรมด้านส่งเสริมการค้าการลงทุน 

 โครงการจัดตังร้านค้าสวัสดิการ หอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา (จําหน่ายสินค้าราคาถูก ช่วยเหลือ

ผู้ประกอบการและประชาชนทัวไป) พร้อมพจิารณาร่วมเป็นพาร์ทเนอร์กบั ร้านถูกดี มีมาตรฐาน 

นายจิตรกร เผด็จศึก (ประธาน)  กล่าววา่ไดน้าํเสนอโครงการต่อผูว้า่ราชการจงัหวดัฉะเชิงเทรา เพือ 

ยกระดบัร้านคา้โชห่วยทงัจงัหวดัฉะเชิงเทรา โดยใชพื้นทีอาคารหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา เป็นพืนทีนาํร่อง ขณะนี

อยูใ่นขนัตอนของการทาํแผนงานและลงพืนทีของร้านถูกดีมีมาตรฐาน 

 มติทีประชุม รับทราบ 

 การจัดตงัศูนย์การเรียนรู้การค้าขายออนไลน์  
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นายจิตรกร เผด็จศึก (ประธาน)  กล่าววา่ความคืบหนา้ไดรั้บความร่วมมือจากศูนยก์ารศึกษานอก 

โรงเรียนจังหวดัฉะเชิงเทรา ให้การสนับสนุนในการด้านหลกัสูตรการเรียนการสอน และทาง บริษทั อีสวอเตอร์ 

จาํกัด จะสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเรียนการสอนตามความจริง ปีละไม่เกิน ,  บาท ส่วนเงินทีเหลือจ่ายจะ

นาํมาใชใ้นการจดังานมอบประกาศณียบตัรให้กบัผูเ้ขา้รับการเรียนการสอน  

 มติทีประชุม รับทราบ 
 

 โครงการขับเคลือน TCC Connect 

นายจิตรกร เผด็จศึก (ประธาน)  กล่าววา่ความคืบหนา้ไดแ้ต่งตงัคณะทาํงานขบัเคลือน TCC  

Connect โดย มอบให้คุณจอมพงษ์ ชูทบัทิม เป็นประธานคณะทาํงาน และจะมี นายประโยชน์ โสรัจจกิจ ทีปรึกษา

คณะกรรมการหอการคา้ไทย เป็นทีปรึกษาโครงการในภาคตะวนัออก จึงขอความร่วมมือสมาชิกโหลดแอบพิเคชนั 

TCC Connect เพือรับสิทธิประโยชน์ต่างๆ ทีหอการคา้ไทย และหอการคา้จงัหวดัมอบใหอ้ยา่งมากมาย 

มติทีประชุม รับทราบ 

3.2 โครงการ/กจิกรรมด้านการเกษตร 

 โครงการตลาดนําการผลติ “ตลาดเกษตรปลอดภัย ณ ตลาดบ่อบัว ฉะเชิงเทรา” 

นายจิตรกร เผด็จศึก (ประธาน)  กล่าววา่ความคืบหนา้เป็นโครงการทีหอการคา้จงัหวดั 

ตอ้งการส่งเสริมดา้นการตลาดแก่ผูผ้ลิตแก่เกษตรกรในจงัหวดัฉะเชิงเทรา ให้มีทีจาํหน่ายสินคา้ประจาํอาํเภอ โดยนาํ

ร่องทีตลาดบ่อบวั ซึงไดเ้ขา้ไปเจรจากบัเจา้ของตลาดในเบืองตน้แลว้ แต่ติดทีสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโควิด-

 และรอความพร้อมจากเกษตรกรอีกสักระยะหนึง ส่วนในเรืองการส่งเสริมในดา้นองค์ความร่วมนัน หอการคา้

จงัหวดัฉะเชิงเทรา โดยประธานหอการคา้ไดเ้ขา้ไปเป็นวิทยากรรับเชิญให้กบัสํานักงานเกษตรและสหกรณ์จงัหวดั 

เพือให้ความรู้แก่เกษตรกรตามโครงการตลาดนําการผลิต ในพืนทีอาํเภอบางนาํเปรียว อาํเภอราชสาส์น อาํเภอสนามชัย 

อาํเภอท่าตะเกียบ อยา่งต่อเนือง 

 มติทีประชุม รับทราบ 

 โครงการส่งเสริม QR CODE ระบบการตรวจสอบย้อนกลบัสินค้าเกษตร 

นายจิตรกร เผด็จศึก (ประธาน)  กล่าววา่ความคืบหนา้เป็นโครงการทีพฒันาสินคา้เกษตรให ้

เป็นทียอมรับแก่ผูบ้ริโภค ในการทีผูบ้ริโภคสามารถตรวจสอบทีมาและแหล่งปลูกของสินคา้เกษตรทีนาํมาบริโภค ซึง

ขณะนีคณะกรรมการขบัเคลือนเขตพฒันาพิเศษภาคตะวนัออก จงัหวดัฉะเชิงเทรา ซึงจดัตงัโดยมติ กรอ.จงัหวดั ไดมี้การ

จดัตงัศูนยต์รวจสอบคุณภาพสินคา้ (แพกกิงเฮาส์) เพือรับซือผลผลิตจากเกษตรกร และนํามาสู่กระบวนการตรวจสอบ

คุณภาพ และบรรจุภณัฑ์ทีมีตราสัญลกัษณ์ และเป็นการเพิมผลผลิตให้แก่เกษตรกร ยกระดบัคุณภาพสินคา้เกษตรให้ได้

มาตรฐาน ตามนโยบายของ EEC ทีกาํหนดใหจ้งัหวดัฉะเชิงเทรา เป็นเมืองทีอยูอ่าศยัชนัดี หรือ Smart City  

 มติทีประชุม รับทราบ 

 โครงการจัดตังศูนย์การเรียนรู้ด้านเกษตรกรรม” 

นายจิตรกร เผด็จศึก (ประธาน)  กล่าววา่ความคืบหนา้เป็นโครงการทีจะให้เป็นพืนทีอีกแห่งหนึง ที 

เกษตรกร หรือประชาชนสนใจสามารถเขา้ศึกษาการเรียนรู้การทาํเกษตรปลอดภยั ซึงจดัตงัแลว้ที ต.บางพระ อ.เมือง 

จ.ฉะเชิงเทรา เป็นพืนทีสาธิตการปลูกพืชผกักางมุง้ ทีไม่ใชส้ารเคมีในปลูก เป็นเกษตรปลอดภยัโดยแทจ้ริง 

 มติทีประชุม รับทราบ 

  โครงการนิคมเศรษฐกิจพอเพียง จังหวัดฉะเชิงเทรา 

นายจิตรกร เผด็จศึก (ประธาน)  กล่าววา่ความคืบหนา้เป็นโครงการทีตงัใจจะทาํใหพื้นทีเป้าหมาย 
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ประมาณ  ไร่ เป็นพืนทีจดัตงัเป็นนิคมเศรษฐกิจพอเพียง ของจงัหวดัฉะเชิงเทรา ซึงความคืบหน้าไดม้ีการหารือนาํเสนอแก่

ท่านผูว้่าราชการจงัหวดัฉะเชิงเทรา แลว้ ซึงท่านให้ความสนใจ ส่วนพืนทีมีการสํารวจไวห้ลายที อาทิพืนทีแถบอาํเภอบางนาํ

เปรียว ซึงโครงการดงักล่าวนี เป็นโครงการใหญ่ จึงตอ้งมีการประสานและขบัเคลือนต่อไป ซึงตอ้งใชร้ะยะเวลาพอสมควร 

 มติทีประชุม รับทราบ 

 การส่งเสริมอาชีพให้แก่เกษตรกร (การเลยีงปลากะพงยักษ์ และ การเลยีงแกะ/แพะเนือ) 

นายจิตรกร เผด็จศึก (ประธาน)  กล่าววา่ความคืบหนา้เป็นโครงการทีจะส่งเสริมสัตวเ์ลียง 

เศรษฐกิจของจงัหวดัฉะเชิงเทรา  

.การเลยีงปลากะพงยักษ์ ซึงจงัหวดัฉะเชิงเทรา เป็นพืนทีทีมีความเหมาะสมมากทีสุดในประเทศ 

ไทยในการเพาะเลียงปลากะพงยกัษ์ทีมีไซด์ใหญ่ เนือมีรสชาดทีอร่อย ซึงมีองค์ประกอบมาจากสถานทีเลียง และ

คุณภาพนาํทีเหมาะในการเลียง แต่เนืองจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-  ทาํให้การเลียงปลากะพง เกิดปัญหา 

ในเรืองการจาํหน่าย และราคาทีไม่คุมทุน ซึงหอการคา้จงัหวดั ไดร่้วมกบั กลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่ผูลี้ยงปลากะพง

ยกัษ์ โดยคุณประโยชน์ โสรัจจกิจ เป็นประธานกลุ่ม ก็ได้เข้าไปช่วยในการแก้ไขปัญหาให้เกษตรกร ผลักดันให้

ภาครัฐเร่งเยยีวยาราคาปลากะพงทีตกตาํ โดยผ่านกลไกของเงินช่วยเหลือกองทุนช่วยเหลือเกษตรกรของภาครัฐ โดย

กระทรวงพาณิชย ์

.การเลยีงแกะ/แพะเนือ ซึงเป็นสัตวเ์ศรษฐกิจอีกตวัหนึงทีน่าส่งเสริม ซึงไดน้าํเสนอผลกัดงัสู่จงัหวดั 

ฉะเชิงเทรา โดยท่านผูว้่าราชการจงัหวดัไดช่้วยสนับสนุนส่งเสริม และไดมี้การประสานกบัทางเกษตรและสหกรณ์

จงัหวดัฉะเชิงเทรา และนาํเกษตรกรไปดูฟาร์มเลียงเพือส่งเสริมการปรับเปลียนอาชีพ หรือส่งเสริมอาชีพใหม่ๆ เสริม

จากอาชีพเดิม เพือใหเ้กษตรกรมีรายไดเ้พิมมากขึนอีกทางหนึง จากอาชีพทีทาํอยูเ่ดิม 

 มติทีประชุม รับทราบ 

 โครงการเมืองเกษตรแปรรูป 

นายจิตรกร เผด็จศึก (ประธาน)  กล่าววา่ความคืบหนา้เป็นโครงการทีตอ้งการใหเ้กษตรกรนาํ 

ผลิตผลทีไดม้าแปรรูปเพือเพิมมูลค่า โดยไดรั้บความร่วมมือจาก ผศ.ดร.ดวงพร ภุ่ผกา อธิการบดีมหาวิทยาลยัราชภฏั

ราชนครินทร์ ให้การสนบัสนุนในดา้นองคค์วามรู้ การวิจยั การสกดัแปรรูปเพือเพิมมูลค่าสินคา้เกษตร  นอกจากนีได้

ศึกษาและประสานบริษทัผูผ้ลิตเครืองบดสินคา้ เพือนาํนวตักรรมการใช้เครืองบดสินคา้เกษตรให้เป็นผง และสกดัสิง

ทีมีคุณค่าของสินคา้เกษตรหลากหลายชนิดมาใช้ประโยชน์ เพือเพิมมูลค่าได้ เนืองจากจงัหวดัฉะเชิงเทรา มีการทาํ

เกษตรหลากหลาย ซึงเรากาํลงัจะทาํใหเ้กิดในอนาคตอนัใกลนี้ 

 มติทีประชุม รับทราบ 

 โครงการเมืองวัวสวย กระบือพันธุ์ดี 

นายจิตรกร เผด็จศึก (ประธาน)  กล่าววา่ความคืบหนา้เป็นโครงการหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา ได ้

สานต่อจากนโยบายของอดีตผูว้่าราชการจงัหวดัฉะเชิงเทรา ท่านสุวิทย ์คาํดี ทีมีการวางรากฐานโครงการเมืองววัสวย 

กระบือพนัธุ์ดีไวใ้นพืนทีแถบ อาํเภอสนามชยั อาํเภอทา่ตะเกียบ โดยไดมี้การประสานนาํเสนอต่อผูว้่าราชการจงัหวดั

ฉะเชิงเทรา นายไมตรี ไตรติลานันท์ ซึงท่านเห็นควรให้การส่งเสริม โดยมีแนวคิดทีจะทาํโรงเชือดในพืนทีเลียง 

เพือให้เกษตรกรสามารถนาํววั ควายทีเลียง มาเขา้สู่กระบวนการแปรรูปเป็นอาหารทีเป็นเอกลกัษณ์ของพืนที สามารถ

สร้างรายไดอ้ยา่งเป็นกอบเป็นกาํใหแ้ก่เกษตรกรในพืนทีอยา่งมนัคงและยงัยนืต่อไป 

นายจิตรกร เผด็จศึก ประธานหอการค้าจงัหวดัฉะเชิงเทรา ประชุมร่วมกับสํานักงานเกษตรและสหกรณ์

จังหวดัฉะเชิงเทรา เพือขับเคลือนโครงการเมืองววัสวย กระบือพันธุ์ดี เกษตรอินทรีย์ วิถีพอเพียง “ ขับเคลือน
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เศรษฐกิจในระดบัรากหญา้ ประชาชนกินดีอยูดี่บนวิถีพอเพียง มีอาชีพทีมนัคง เพิมรายไดต้่อครัวเรือนอยา่งยงัยนื เมือ

วนัองัคารที  พฤศจิกายน  เวลา .  น. ณ สาํนกังานเกษตรและสหกรณ์จงัหวดัฉะเชิงเทรา 

นายจิตรกร เผด็จศึก ประธานหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา ให้สัมภาษณ์สดรายการเมืองไทยใหญ่อุดม ทาง

ช่อง  วนัจนัทร์ที  ธนัวาคม  เวลา : - :  น. 

ประเด็น การทาํปศุสัตวแ์ทนพืชไร่ทีชา้งป่ามาบุกรุก 

มติทีประชุม รับทราบ 

 โครงการลดต้นทุนทางการเกษตร โดยการส่งเสริมการใช้ปุ๋ ยธาตุรอง  

นายจิตรกร เผด็จศึก (ประธาน)  กล่าววา่ ความคืบหนา้ เนืองจากปัจจุบนัตน้ทุนของเกษตรกรนบัวนัจะ 

สูงขึน โดยเฉพาะอย่างยิง ปุ๋ ยเคมีทีใช้อยู่ในปัจจุบัน หอการค้าจังหวดัฉะเชิงเทรา จึงมีแนวคิดทีจะส่งเสริมให้

เกษตรกร หันมาใชปุ้๋ ยธาตุรอง ซึงเป็นปุ๋ ยทีมีคุณภาพ ราคาถูก สามารถใชค้วบคู่กับปุ๋ ยเคมีได ้ซึงจะเป็นการลดตน้ทุน 

เพิมผลผลิตให้เกษตรกร อยา่งเป็นกอบเป็นกาํ ซึงไดมี้โครงการนาํร่องโดยการส่งเสริมการใชจ้ริง โดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย

แก่เกษตรกร ในบางพืนทีของจงัหวดัฉะเชิงเทรา แลว้ และจะขยายไปสู่พืนทีเกษตรกรผูป้ลูกพืชผกัทีหลากหลายมา

ยิงขึน ซึงจะมีการวดัผลคุณภาพหลงัจากการใช้จริง และจะมีการทาํป้ายโครงการไปติดตงัไวท้ีแปลงทดลองในพืนที

ต่างๆ ในนามโครงการของหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทราร่วมกบัเครือข่ายสนบัสนุนจากองคก์รหน่วยร่วมต่างๆ  

 มติทีประชุม รับทราบ 

.  โครงการ/กจิกรรมด้านการท่องเทียว 

 โครงการส่งเสริมการท่องเทียวทางสายนาํ 

นายจิตรกร เผด็จศึก (ประธาน)  กล่าวว่า ความคืบหนา้เป็นโครงการทีมุ่งมนัให้เกิดการท่องเทียวทางสายนาํ 

ของแม่นาํบางปะกง ซึงเป็นแม่นาํสายหลกัทีหล่อเลียงประชากรของจงัหวดัฉะเชิงเทรา ซึงท่านผูว้่าราชการจงัหวดั 

นายไมตรี ไตรติลานันท์ ได้มีดาํริ ว่าจะทาํให้เกิดขึนให้ได้ภายในปี  ซึงความคืบหน้านัน หอการคา้ได้มีการ

ผลกัดนัมาโดยตลอด จนปัจจุบนัมีท่าเทียบเรือพร้อมรองรับนกัท่องเทียวทางสายนาํทุกทีริมฝังแม่นาํบางปะกง มีการ

จดักิจกรรมท่องเทียวทางนาํต่างๆ อยู่บ่อยครัง เพือให้เกิดภาพการท่องเทียวทางนาํ เพือร่วมไปพฒันาส่งเสริมแหล่ง

ท่องเทียวสองฝังแม่นําบางปะกง ได้รับความร่วมมือจาก ท่องเทียวและกีฬาจงัหวดัฉะเชิงเทร การท่องเทียวแห่ง

ประเทศไทย สํานกังานฉะเชิงเทรา สมาคมการคา้ธุรกิจท่องเทียวจงัหวดัฉะเชิงเทรา และประชาชนใหค้วามร่วมมือที

จะก่อให้เกิดการท่องเทียวทางนาํ รวมถึงวดัวาอารามสองฝังแม่นาํไดมี้การสร้างพระพุทธรูปไวช้ายนาํทุกวดั ซึงเจา้

อาวาสวดัสมานรัตนาราม ยินดีทีจะร่วมกบัหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา ให้การสนับสนุนการส่งเสริมการท่องเทียว

ทางนาํให้เกิดขึนเป็นรูปธรรม ต่อไป  ล่าสุด ไดมี้การประสานกบักลุ่มผูผ้ลิตแบตเตอรีไฟฟ้าทีสามารถนาํมาพฒันาใช้

กบัเรือยนตเ์ป็นเรือทีขบัเคลือนดว้ยระบบไฟฟ้า ทงัเรือขนาดเลก็ และขนาดใหญ่ ซึงผมไดป้ระสานงานการดาํเนินงาน

อยู ่ซึงคาดวา่เร็วๆ นี จะมีเรือทีขบัเคลือนดว้ยระบบไฟฟ้า มาวิงสัญจรในแม่นาํบางปะกงไดแ้น่นอน 

มติทีประชุม รับทราบ 

 โครงการทุ่งซาฟารีในป่าธรรมชาติ ระบบสกายวอล์ค 

นายจิตรกร เผด็จศึก (ประธาน)  กล่าวว่า ความคืบหนา้ เป็นโครงการทีจะแก้ปัญหาระหว่าง คน กับช้างป่า ในเขต

พืนทีอาํเภอสนามชยัเขต ซึงมีปัญหาชา้งเขา้ทาํลายพืชไร่ของเกษตรกรอยู่เป็นประจาํ ไม่สามารถแกไ้ขปัญหาไดอ้ย่าง

เป็นรูปธรรม และบางครังช้างป่าก็เขา้ทาํลายบา้นเรือน ทาํร้ายผูค้นจนถึงแก่ความตายอยู่อย่างต่อเนือง สร้างความ

เดือนร้อนทงัชีวิตและทรัพยสิ์นของประชาชนทีทาํมาหากินและพกัอาศยัในพืนทีมานานนบั ไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ 
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และสามารถสร้างเป็นแหล่งท่องเทียว และเป็นแหล่งสร้างงาน สร้างอาชีพ การทาํมาหากินของชุมชนได้ อย่างมี

ประสิทธิภาพ ซึงขณะนีอยูใ่นแผนงบประมาณของการดาํเนินงานแลว้ ในปี  

มติทีประชุม รับทราบ 
 

 โครงการตลาดนัดคนเดิน ณ บริเวณลานข้างห้าง Big C2  

นายจิตรกร เผด็จศึก (ประธาน)  กล่าววา่ ความคืบหนา้ เป็นโครงการทีคิดจะทาํ แต่เกิดปัญหาการแพร่ 

ระบาดของไวรัสโควิด-  จึงทาํใหโ้ครงการดงักล่าวหยุดชะงกั ซึงเมือพร้อมจะไดเ้ขา้ไปดาํเนินโครงการตอ่ไป 

 มติทีประชุม รับทราบ 

 การพฒันาพืน ในการจดังานกาชาดหรืองาน/กิจกรรมต่างๆ หรือเป็นพนืทีจดัแสดง จาํหน่ายสินคา้ 

นายจิตรกร เผด็จศึก (ประธาน)  กล่าววา่ ความคืบหนา้ ทสีนามยนิปืน ค่าย ช.พนั   หอการคา้จงัหวดั 

ฉะเชิงเทรา ไดเ้ขา้หารือกบัท่านผูว้่าราชการจงัหวดัฉะเชิงเทรา นายไมตรี ไตรติลานนัท ์เพือนาํเสนอการปรับปรุงพืน

สนามยิงปืน ค่าย ช.พนั  เนืองจากจงัหวดัฉะเชิงเทรา ไม่มีพืนทีประจาํทีจะให้มีการจดังาน หรือจดัแสดงสินคา้และ

จาํหน่ายสินคา้ประจาํ ซึงพืนที สนามยินปืน ค่าย ช.พนั  มีความเหมาะสมทีจะพฒันา แต่ไม่อยู่ในอาํนาจของผูว้่า

ราชการจงัหวดัทีจะสังการโดยตรงได ้หอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา จึงทาํหนังสือไปยงัตน้สังกดั คือ กองพนัทหารช่าง

ท ี  รักษาพระองค ์เพือนาํเสนอไปยงัผูที้มีอาํนาจในการอนุญาตโดยตรงแลว้  

 มติทีประชุม รับทราบ 

ดา้นหนา้สาํนกังานปฏิรูปทีดินจงัหวดัฉะเชิงเทรา หอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา ไดน้าํเสนอขอพฒันา 

พืนทีดา้นหนา้สํานกังานปฏิรูปทีดินจงัหวดัฉะเชิงเทรา สําหรับใชเ้ป็นพืนทีแหล่งกระจ่ายสินคา้ทางการเกษตร สินคา้

ชุมชน ของจงัหวดั แก่ ท่านไมตรี ไตรติลานันท์ ผูว้่าราชการจงัหวดัฉะเชิงเทรา ซึงท่านได้มีการเชิญทาง สปก.

ฉะเชิงเทรา มารับนโยบาย ซึงหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา ได้มีหนังสือขอใช้พืนทีดังกล่าวไปยงั สปก.ฉะเชิงเทรา 

เป็นทีเรียบร้อยแลว้ ซึงแนวทางในการพฒันา จะทาํปรับปรุงพืนทีด้านหน้าเป็นศูนยจ์าํหน่ายสินคา้ มีการตงัเตน้ท์

จาํหน่ายสินคา้ มีการทาํตูค้อนเทนเนอร์ เก็บสินคา้ และอืนๆ เพือให้เป็นสนามทีก่อใหเ้กิดประโยชน์แก่เกษตรกร และ

ผูป้ระกอบการในพืนทีจงัหวดัฉะเชิงเทรา ในการกระจายสินคา้ไปยงัผูบ้ริโภคไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  

มติทีประชุม  รับทราบ 

 การดําเนินโครงการหอการค้าชวนชิม หอการค้าชวนชม หอการค้าชวนช็อบ 

นายจิตรกร เผด็จศึก (ประธาน)  กล่าววา่ ความคืบหนา้เป็นโครงการทีเกิดจากโครงการต่างๆ  

ของหอการคา้สําเร็จ ก็จะทาํเป็นโครงการ หอการคา้ชวนชิม หอการคา้ชวนชม หอการคา้ชวนช็อบ ทาํเป็นป้ายติดตงั

ไวต้ามโครงการทีเกียวขอ้งตามทีหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา ผลกัดนัไว ้

มติทีประชุม  รับทราบ 

3.4 โครงการ/กิจกรรมด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต 

 โครงการ “หอการค้าปันสุข”  

- การจดัทาํอาหารบุคลากรทางการแพทยแ์ละเจา้หนา้ผูป้ฏิบติังาน ณ ม.ราชภฏัราชนครินทร์ 

นายจิตรกร เผด็จศึก (ประธาน)  กล่าววา่ ปิดโครงการตงัแต่เดือน ตุลาคม  

      มติทีประชุม รับทราบ 

- การจัดทําตู้นําดืมปันสุข ณ ทีทําการหอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา  
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นายจิตรกร เผด็จศึก (ประธาน) กล่าวว่าไดรั้บการสนับสนุนจาก อีสวอเตอร์ ซึงขณะนีไดม้ีการตกแต่งตูน้าํ

ดืมเรียบร้อยแล้วพร้อมทีจะนํามาติดตงับริการประชาชนด้านหน้าอาคารหอการคา้จังหวดัฉะเชิงเทรา ส่วนนาํได้

ประสานขอตอ่จากมิเตอร์ของการประปาส่วนภมูิภาคจงัหวดัฉะเชิงเทรา ไวแ้ลว้ ตอนนีรอผูบ้ริหารประปา อนุมติัมา   

      มติทีประชุม รับทราบ 

- การจัดกิจกรรมรับบริจาคโลหิต ร่วมกบัโรงพยาบาลวัดสมานรัตนาราม 

นายจอมพงษ ์ชูทบัทิม (เลขาธิการ) กล่าววา่ การจดักิจกรรมรับบริจาคโลหิต ขอเสนอในทีประชุม ทาํ 

โครงการ  เดือน/  ครัง เท่ากบั  ปี ทาํโครงการ  ครัง 

      มติทีประชุม รับทราบ 

-      การส่งเสริมอาชีพแก่คนพิการ ตามมาตรา  พรบ.ส่งเสริมและพฒันาคุณภาพชีวิต 

       คนพิการ พ.ศ.  และทีแกไ้ขเพิมเติม (ฉบบัที ) พ.ศ.  มาตรา   ,  ,  

นายจิตรกร เผด็จศึก (ประธาน) กล่าววา่ ไดมี้การทาํโครงการนาํร่องรับดูแลผูพิ้การเพือส่งเสริมการสร้าง 

งานสร้างอาชีพ ประจาํปี  จาํนวน  ราย โดย บริษทั ไทยคชสารโลจิสติกส์ จาํกดั เป็นผุใ้ช้สิทธิมาตรา  เพือ

ส่งเสริมการสร้างงานสร้างอาชีพแก่คนพิการ ซึงไดย้ืนขอใช้สิทธิทีสํานักงานจดัหางานจงัหวดัชลบุรี เนืองจากบริษทัฯ 

ตงัอยู่พืนทีจงัหวดัชลบุรี และทางจงัหวดัชลบุรีก็จะส่งเรืองมายงัจดัหางานจงัหวดัฉะเชิงเทรา เพือลงพืนทีตรวจสอบ

คนพิการจาํนวน  ราย เพอืรับรองการใชสิ้ทธิมาตรา  ต่อไป 

      มติทีประชุม รับทราบ 

.  โครงการ/กจิกรรมด้านสิงแวดล้อม 

 โครงการปลูกป่า ณ พืนทีอาํเภอสนามชยัเขต จงัหวดัฉะเชิงเทรา  

ยงัไม่มีความคืบหนา้  

      มติทีประชุม รับทราบ 

 

วาระที  เรืองสืบเนืองจากการประชุม 

4.1 การเข้าร่วมในงานนมัสการหลวงพ่อโสธรและงานประจําปีจังหวัดฉะเชิงเทรา พ.ศ.  

นายจอมพงษ ์ชูทบัทิม (เลขาธิการ) กล่าววา่ หอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา ไดร่้วมในงานนมสัการหลวงพ่อโสธร  

และงานประจาํปีจงัหวดัฉะเชิงเทราทุกปี ปีนีกรรมการและสมาชิกท่านใดร่วมออกบูธให้แจ้งความประสงค์มายงั

สํานักงานหอการค้าจังหวดัฉะเชิงเทรา กําหนดจัดงานระหว่างวนัที -  พฤศจิกายน  เป็นเวลา  วนั            

ณ บริเวณหนา้ศาลาไทย ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

มติทีประชุม รับทราบ 

4.2 การจัดกจิกรรมกอล์ฟการกุศล เชือมความสัมพันธ์หน่วยงานภาครัฐและนักธรุกจิเอกชน 

 นายจอมพงษ์ ชูทับทิม (เลขาธิการ) กล่าวว่า หอการค้าจังหวดัฉะเชิงเทรา จัดกิจกรรมหารายได้ การจัด

แข่งขนักอลฟ์การกุศลเชือมความสัมพนัธ์หน่วยงานภาครัฐ และนกัธุรกิจเอกชน ชิงถว้ยเกียรติยศ ศาสตราจารยพ์ิเศษ

อรรพล ใหญ่สว่าง นายกสมาคมชาวฉะเชิงเทรา อดีตอยัการสูงสุด ในวนัเสาร์ที  กุมภาพนัธ์  ณ สนามโลตสั 

วลัเลย ์กอลฟ์ กอล์ฟ รีสอร์ท ถ.องครั์กษ-์บางนาํเปรียว ต.ดอนเกาะกา อ.บางนาํเปรียว จ.ฉะเชิงเทรา 

มติทีประชุม รับทราบ 
 

.  การจัดทําหนังสือรายงานประจําปี  
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นายจอมพงษ์ ชูทับทิม( เลขาธิการ) กล่าวว่า หอการค้าจงัหวดัฉะเชิงเทรา กาํหนดจดัทําหนังสือรายงาน

ประจาํปีทุกปี ประมาณเดือนมีนาคม เพราจะมีการประชุมใหญ่สามญัสมาชิกของทุกปี หนงัสือรายรายงานประจาํปี 

จะนาํเสนอผลงานของหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทราทีผา่นมา ในหนงัสือรายงานประจาํปีจะมีบทสัมภาษณ์ บทความที

เป็นประโยชน์กบัสมาชิก และการลงโฆษณาประชาสัมพนัธ์ ของบริษทั หา้งร้านของสมาชิกหอการคา้ 

มติทีประชุม รับทราบ 

.  การจัดทําสือประชาสัมพนัธ์หอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา 

- การจัดทําวารสารแนะนําการขับเคลือนโครงการต่างๆ ของหอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา  

นายมนัส ตนังาม (ประธาน) กล่าวว่า กาํลงัดาํเนินจดัทาํวารสารแนะนาํการขบัเคลือนโครงการต่างๆ ของ

หอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา 3 เดือนต่อ  ครัง  จาํนวน  คู่  หนา้ เพือประชาสัมพนัธ์ กิจกรรมและโครงการต่างๆที

หอการคา้จดัทาํขึน  

มติทีประชุม รับทราบ 

- การพฒันาเพจของหอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา 

นายมนสั ตนังาม (ประธาน) กล่าววา่ กาํลงัดาํเนินจดัเพจของหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา ให้มีผูเ้ขา้ถึงในการ

ดูมากขึน เช่น มีการทาํคลิปวดีีโอสันๆ แนะนาํสถานประกอบการสมาชิก และทาํไลฟ์สดในการแนะนาํร้านอาหาร  

มติทีประชุม รับทราบ 

.  พจิารณาร่วมโครงการ ชําระสินค้า-บริการ ด้วยบตัร 8 Riew Easy Card เพือขับเคลือนจังหวัด  

   ฉะเชิงเทราสู่สังคมไร้เงินสด (Cashless Society) และก้าวเข้าสู่การเป็นเมืองอจัฉริยะ (Smart City) 

นายจอมพงษ ์ชูทบัทิม (เลขาธิการ) กล่าววา่ทางธนาคารกรุงไทย ไดป้ระสานไปทางผูว้่าราชการจงัหวดั 

ฉะเชิงเทรา  จะทาํโครงการ ชาํระสินคา้-บริการ ดว้ยบตัร 8 Riew Easy Card เพือขบัเคลือนจงัหวดั ฉะเชิงเทราสู่สังคม

ไร้เงินสด (Cashless Society) และกา้วเขา้สู่การเป็นเมืองอจัฉริยะ (Smart City) ทางผูว้่าราชการจงัหวดัฉะเชิงเทรา ได้

ให้ทางหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทราร่วมเป็นคณะทาํงานในโครงการนี ขณะนีไดม้ีร้านคา้นาํร่อง ทงัหมด  ร้าน . 

ร้านสบายนม .ร้านบา้นเพิมบุญ .ร้านชยัครับ . ร้านอาหารบา้นเบญ .ร้านมธุรสเรือแพ .ร้านรินขนมหวาน . ร้าน

แปดริวสเตชนั .ร้านกู๊ดวิว .ร้านดีเปรสโซ่ .ร้าท่าขา้ม 

มติทีประชุม รับทราบ 
 

วาระที  เรืองเพือพจิารณา 

.  โครงการส่งเสริมการผลติไฟฟ้าจากพลงังานหมุนเวียนแบบมุ่งเป้าและพลังงานนําสะอาดด้วยเอน็ไซน ์

นายจิตรกร เผด็จศึก (ประธาน) กล่าววา่ ดว้ยสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบักิจการพลงังานไดอ้อก 

ประกาศสํานักงานคณะกรรมการกาํกบักิจการพลงังาน เรือง เปิดรับขอ้เสนอโครงการภายใตก้รอบโครงการส่งเสริม

การผลิตไฟฟ้าจากพลงังานหมุนเวียนแบบมุ่งเป้า (โรงเรียน สถานศึกษา โรงพยาบาล และระบบสูบนําเพอืการเกษตร) 

โดย บริษัท อิวลัสา เอ็นจิเนียริง แอนด์ เซอร์วิส จาํกัด และ บริษัท เอ็นด์เลสอีโค่ จาํกัด ซึงเป็นผูเ้ชียวชาญและ

ให้บริการดา้นระบบพลงังานแสงอาทิตยค์รบวงจรและระบบพลงังานนาํสะอาดดว้ยเอ็นไซม์ ในภาคอุตสาหกรรม

และหน่วยงานราชการ เล็งเห็นประโยชน์ทางดา้นการศึกษา ในการทีจะใหน้ักเรียน นกัศึกษา สามารถเขา้ร่วมศึกษางา

นาระบบการผลิตไฟฟ้าจากแสงอาทิตยท์ีจะติดตงั ณ สถานพยาบาลทีได้เขา้ร่วมโครงการ โดยได้ขอความร่วมมือ

หอการคา้จงัหวดัร่วมโครงการส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจากพลงังานหมุนเวียนแบบมุ่งเป้า (หน่วยงานสาธารณสุข) 

มติทีประชุม รับหลกัการหอการคา้เขา้ร่วมโครงการ 
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.  พจิารณาการจัดประชุมใหญ่สามัญสมาชิก ประจําปี  

นายจิตรกร เผด็จศึก (ประธาน) กล่าววา่หอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา จดัประชุมใหญ่สามญัสมาชิก  

ภายในเดือนมีนาคม   ขอมติทีประชุมไปแต่งตงัคณะทาํงาน และประชุมกลุ่มยอ่ย สรุปวนัเวลาและสถานที เพือ

มาแจง้ใหที้ประชุมทราบในเดือนกุมภาพนัธ์  

มติทีประชุม รับหลกัการ 

.  พจิารณาการปรับขึนค่าบํารุงสมาชิกหอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา 

นายจิตรกร เผด็จศึก (ประธาน) กล่าววา่อยากเสนอในทีประชุมใหพ้ิจารณาการปรับขึนค่าบาํรุงสมาชิก 

หอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา จากค่าบาํรุงปีละ ,  บาท เป็นปีละ ,  บาท/ปี ถา้ทีประชุมเห็นดว้ยจะนาํไปเสนอ

แกไขขอ้บงัคบัในการประชุมใหญส่ามญัสมาชิก 

มติทีประชุม  รับหลกัการเสนอปรับค่าบาํรุงหอการคา้ จาก ,  บาท เป็น ,  บาท / ปี  

วาระที  ข้อเสนอเข้าสู่ กกร. เพอืนําเสนอสู่ กรอ.จังหวัดฉะเชิงเทรา 

นายจิตรกร เผด็จศึก (ประธาน) กล่าววา่ ขอ้เสนอจากหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา 

เรืองเสนอติดตาม 

) โครงการสูบนาํคืนถิน 

) โครงการยกระดบันาํประปาเพือนาํไปสู่ประปาดืมได ้

) การส่งเสริมการท่องเทียวทางสายนาํ 

) การติดตามโครงการรถบรรทุกสีขาว จงัหวดัฉะเชิงเทรา 

เรืองเสนอใหม่ 

) การพฒันาการศึกษาทุกช่วงวยัใหเ้กิดประสิทธิภาพ 

) โครงการวางท่อระบายนาํพร้อมบ่อพกันาํ ริมถนนทางหลวงชนบท สาย ฉช.  พร้อมเพมิไฟทาง 

    บริเวณสะพานขา้มคลอง (สะพานแขวงกลนั และ สะพานขุนพิทกัษ)์ 

) โครงการปรับปรุงคอสะพานวดักระทุ่มอนัเนืองจากคอสะพานลาดชนัเกินไป 

) โครงการเพิมประสิทธิภาพสถานีสูบนาํท่าถวั จงัหวดัฉะเชิงเทรา 

) การใหค้วามช่วยเหลือจากความเสียหายอนัเนืองมาจากโครงการของภาครัฐ 

    (กรณีแนวกนัรัวโรงสีสหะทุนไทยชาํรุด) 

) การลดหยอ่นภาษี  เท่า แก่ผูป้ระกอบการทีเขา้ร่วมโครงการส่งเสริมอาชีพคนพิการ ตามมาตรา  

) การส่งเสริมการใชพ้ลงังานไฟฟ้า รองรับสู่การเป็นเมือง Smart City 

) ติดตามการก่อสร้างด่านชงันาํหนกั เพือลดปัญหารถบรรทุกนาํหนกัเกิน 

) การแกปั้ญหาแรงงานขาดแคลน ป้องกนัการลกัลอบแรงงานเขา้มาโดยผิดกฎหมาย โดยใหเ้ร่งรัด 

    กระบวนการ MOU ทีถูกตอ้งจากต่างประเทศ 

มติทีประชุม รับทราบ 

วาระที  เรืองแจ้งเพือทราบ / ข้อเสนอ จาก YEC หอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา  

 นายโชคติอนันต์ ปินถานันท์ (ประธาน YEC) กล่าวว่า ทางกลุ่มผูป้ระกอบการรุ่นใหม่ YEC หอการค้า

จังหวดัฉะเชิงเทรา ได้รับความอนุเคราะห์จากไอศครีม Cremo  สนับสนุนไอศกรีม จาํนวน ,  อัน ให้ YEC 

หอการคา้ฉะเชิงเทราไปมอบให้กบัโรงเรียนต่างๆ และบุคลากรทางการแพทย ์  อนั โรงเรียนเบญจมราฎรังสฤษ ์
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,  อัน โรงเรียนวดับางพระ  อนั  โรงเรียนวดับางปรง   อัน  โรงเรียนวดัโพธิธาราม  อัน โรงเรียน

ฉะเชิงเทราปัญญานุกุล  อนั โดยจะนดัวนัไปทาํกิจกรรมร่วมกนัตอ่ไป 

มติทีประชุม รับทราบ 

วาระที  สารประธานกรรมการหอการค้าไทย ประจําเดือนธันวาคม   

นายจอมพงษ ์ชูทบัทิม (เลขาธิการ) กล่าวว่า สารประธานกรรมการหอการคา้ไทย สําหรับ ปี 2565 หอการคา้ไทย 

พร้อมจะสนบัสนุน เพอืทาํใหเ้ศรษฐกิจกลบัมาเติบโต และเขม้แขง็อีกครัง โดยจะดาํเนินโครงการสาํคญัต่าง ๆ ดงันี 

- การขบัเคลือน การท่องเทียวมูลค่าสูง ดว้ย Happy Model ในพืนทีต่างๆ โดยพฒันาสินคา้ และบริการทีได้

มาตรฐาน สร้างความแตกต่าง และมี Story Telling  

- ต่อยอด Application ทกัทาย ใหเ้ป็น Super App ในการเชือมโยงการท่องเทียวใหก้บันกัเดินทางชาวต่างชาติ 

- การพฒันาและยกระดบัเกษตรมูลค่าสูง ตามแนวทาง BCG  

พร้อมกบัผนึกกาํลงักบัภาครัฐ ในการปรับปรุง กฏระเบียบ และกฏหมายทีลา้สมยั เพือเพิมขีดความสามารถ

ในการแข่งขนัของผูป้ระกอบการไทย 

         1. การเสริมสร้าง ความเขม้แขง็          

โดยขบัเคลือนผ่าน 3 Value Chains ไดแ้ก่ ดา้นการคา้การลงทุนและการคา้ชายแดน ดา้นเกษตรและอาหาร 

ดา้นการท่องเทียวและการบริการ โดยมี 5 ประเด็นหลกั และ 1 ประเด็นเร่งด่วน  

       2. การเชือมโยงการทาํงานกบัภาครัฐ          

โดยหอการคา้ทวัประเทศ ไดจ้ดัทาํยุทธศาสตร์เศรษฐกิจของแต่ละภาค เพือเชือมโยง กบัแผนงานของภาครัฐ 

ทงัแผนพฒันาภาค, กลุ่มจงัหวดั  

หอการค้าไทยไดเ้ชิญชวนทุกภาคส่วน โดยเฉพาะพลงัของคนรุ่นใหม่ มาร่วมกัน Connect the Dots “สร้าง

ความเชือมนั, ร่วมกนัสร้างสรรค,์ ช่วยกนัผลกัดนั”  

และไดม้อบ “สมุดปกขาว” งานสัมมนาหอการคา้ทวัประเทศ ครังที 39 ทีไดร้วบรวมประเด็น และขอ้เสนอ 

จากหอการคา้ทวัประเทศ ให้ท่านนายกรัฐมนตรี 

มติทีประชุม  รับทราบ 

 วาระที  รายงานสถานะทางการเงนิของหอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา  

มติทีประชุม รับรอง 

วาระที  เรืองอืนๆ   

                           นายจิตรกร เผด็จศึก (ประธาน) กล่าววา่ อยากจะทาํบุญเลียงพระสาํนกังานหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา 

ตงัแต่ทาํบุญเปิดสาํนกังานครังแรกทีมาอยูท่ีนี เรายงัไม่เคยไดท้าํบุญกนัอีกเลย เรืองวนัจะขอประชุมกลุ่มย่อยก่อน แลว้

จะแจง้ใหที้ประชุมทราบอีกครัง 

 มติทีประชุม  รับหลกัการ 

ปิดประชุม เวลา  .  น. 

 

( นายจอมพงษ ์ชูทบัทิม  ) 

เลขาธิการหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา /ตรวจรายงานการประชุม 

นายพรชยั ธรรมจรูญ  ผูจ้ดัการหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา / บนัทึกรายงานการประชุม 

นางนาํฝน ชะเอมทอง   เจา้หนา้ทีหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา / พิมพร์ายงานการประชุม 
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