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รายงานการประชุมคณะทีปรึกษาและคณะกรรมการบริหารหอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา ครังที /  

ในวันศุกร์ที  กุมภาพนัธ์  เวลา .  น. ผ่านระบบการประชุมออนไลน์  Application Zoom 

 

1. นายประโยชน์ โสรัจจกิจ       ประธานกิตติมศกัดิ 

2. นายอุทยั  ศรีสาลีกุลรัตน์       ทปีรึกษา 

3. นายจิตรกร เผด็จศึก       ประธาน 

4. นายชยัรัตน์ โสธรนพบุตร      กรรมการ 

5. นายมนสั ตนังาม       รองประธาน 

6. นางอาภรณ์ วชัระ       รองประธาน 

7. นางสาวปาลาวดี เนืองจาํนงค ์     รองประธาน 

8. นายณรงคศ์กัดิ แกว้เมืองเพชร      รองประธาน 

9. นายวสันต ์ศิรินภารัตน์       รองประธาน 

10. นายพงษศ์กัดิ เสริมศกัดิศศิธร      รองประธาน 

11. นายจอมพงษ ์ชูทบัทิม       เลขาธิการ 

12. นายปราการ ปินเจริญ       รองเลขาธิการ 

13. นายสมควร ศรีชยั       กรรมการ 

14. นายธานินทร์ เสริมศกัดิศศิธร      กรรมการ 

15. นายสมพงษ ์นาํศรีเจริญสุข      กรรมการ 

16. นายประสิทธิ  ลาภพิทกัษ์มงคล      กรรมการ 

17. นายสุรัตน์ จรกรรณ       กรรมการ 

18. นางพรภิรมย ์ศิริปุณย ์      กรรมการ 

19. นายมงคล ดาํรงคสุ์ทธิพงศ ์     กรรมการ  

20. นายวณิชย ์โสวนะปรีชา       กรรมการ  

21. นายธนเดช จิตพิทยานุภาพ      กรรมการ 

22. นายโชติอนนัต ์ปินถานนัต ์     ประธาน YEC  

23. นายพิรธรรม จิงเจริญ       กรรมการ 

24. นายชุมพล สังขปรีชา       สมาชิก 

25. นายคณิต นิมเจริญวรรณ      สมาชิก 

26. นายทวทีรัพย ์โชคเกิดสกุล      สมาชิก 
 

 

 

เปิดประชุม .  น. 
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วาระที  เรืองประธานแจ้งให้ทีประชุมทราบ 

- กจิกรรมร่วมกบัหอการค้าไทยและหอการค้าจังหวัดอืนๆ 

8 มีนาคม  เวลา .  – .  น. นายวฒันา รัตนวงศ ์ประธานกิตติมศกัดิ ร่วมพิธีทาํบุญครบรอบคลา้ย

วนัก่อตงัหอการคา้ไทย ปีที  ณ ห้อง Activity Hall อาคารบรรรเจิด ชลวิจารณ์ สภาหอการคา้แห่งประเทศไทย 

 มีนาคม  เวลา .  – .  น. นายวฒันา รัตนงวงศ ์ประธานกิตติมศกัดิ ร่วมประชุมคณะกรรมการ

ส่งเสริมหอการคา้จงัหวดัและพฒันาเศรษฐกิจภูมิภาค หอการคา้ไทย ครังที /  ผ่านระบบ Google Meet 

11 มีนาคม  เวลา .  น. นายจิตรกร เผด็จศึก ประธาน  นายณรงคศ์กัดิ แกว้เมืองเพชร นายพงษ์ศกัดิ 

เสริมศกัดิศศิธร นายยุทธนา มาดเจือ รองประธาน ร่วมประชุมกบับริษทั ไปรษณียไ์ทย จาํกดั ในการบริการจดัการ

ตลาดคา้ส่ง ณ ห้องประชุม อาคารหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา 

17 มีนาคม 2565 เวลา .  น. นายจิตรกร เผด็จศึก ประธานหอการคา้ฯ ลงพืนทีร่วมกบัผูน้าํชุมชน หมู่ 1 ต.

บางพระ อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา ลงพืนทีสาํรวจคนพิการ เพือช่วยเหลือสร้างงานสร้างอาชีพ ตามมาตรา 35 (7)  

19-20 มีนาคม  เวลา  น. นายวฒันา รัตนวงศ์ นายประโยชน์ โสรัจจกิจ ประธานกิตติมศกัดิ นายจิตรกร 

เผด็จ ประธาน นางสาวธวิยา สุดใจ เลขาธิการYEC ร่วมประชุมคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจภาคตะวนัออก 

หอการคา้ไทย ครังที /  ณ โรงแรมบลูแรบบิท จงัหวดัจนัทบุรี 

22 มีนาคม 2565 เวลา 9.00 น. ผูบ้ริหารธนาคารออม เขา้พบ นายจิตรกร เผด็จศึก ประธานหอการคา้จงัหวดั

ฉะเชิงเทรา เพือแนะนาํการบริการต่างๆ ทีเป็นประโยชน์ต่อผูป้ระกอบการ ณ ห้องประชุม อาคารหอการคา้จงัหวดั

ฉะเชิงเทรา 

22 มีนาคม 2565 เวลา 09.30 น.นายจิตรกร เผด็จศึก ประธาน และคณะกรรมการหอการคา้ฯ ร่วมประชุมการ

ส่งเสริมการใช้ปุ๋ ยธาตุรองแก่เกษตรกรในพืนทีจงัหวดัฉะเชิงเทรา เพือลดตน้ทุนในการทาํการเกษตร พร้อมรับฟัง

สรุปผลทีไดรั้บจากการใช้ปุ๋ ยธาตุรองของผูใ้ชจ้ริง ณ ห้องประชุม อาคารหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา  หรือประชุม

ผา่นระบบ Zoom Join Zoom Meeting 

24 มีนาคม  เวลา .  น. นายจิตรกร เผด็จศึก ประธาน ร่วมประชุมใหญ่สามญัสมาชิกหอการคา้ไทย 

ครังที  ประจาํปี  ณ ห้องแกรนด ์บอลรูม โรงแรมแกรนด ์ไฮแอท เอราวณั 

26 มีนาคม 2565 เวลา 10.00 น.หอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา / ผูน้ ําชุมชน / เจา้หน้าที / อาสาสมคัร / กลุ่ม

ผูป้ระกอบการรุ่นใหม่ YEC และตวัแทนบริษทัสนับสนุนโครงการฯร่วมลงพืนทีเยียมเยือนคนพิการเพือให้ความ

ช่วยเหลือส่งเสริมการสร้างงานสร้างอาชีพ ตามมาตรา 35 ณ บา้นเลขที 12 หมู่ 1 ต.บางพระ อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.

ฉะเชิงเทรา  

29 มีนาคม 2565 เวลา 10.00 - 11.30 น. นายพรชยั  ธรรมจรูญ ผูจ้ดัการอบรม เรือง หลกัเกณฑ์ การรับรอง

แหล่งกาํเนิดสินคา้การรับรองเอกสารฯ และการรับรองลายมือชือบุคคลในเอกสาร ผา่นระบบ VDC Conference  

- กจิกรรมร่วมกับภาครัฐ  

25 กุมภาพนัธ์  เวลา . - .  น. ดร.พวงทอง วรรณีเวชศิลป์ ทีปรึกษา ร่วมประชุมสนทนากลุ่มย่อย ครังที  

การวางและจดัทาํผงัเมืองรวมชุมชนราชสาส์น จงัหวดัฉะเชิงเทรา ณ หอ้งประชุมอาํเภอราชสาส์น จงัหวดัฉะเชิงเทรา 

 กุมภาพนัธ์  เวลา .  น. นายจิตรกร เผด็จศึก ประธาน ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและ

พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจาํจังหวดัฉะเชิงเทรา ณ ห้องประชุมมรุพงษ์ศิริพัฒน์ ชัน  ศาลากลางจังหวดั

ฉะเชิงเทรา 
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1 มีนาคม  เวลา .  น. นายพงษ์ศกัดิ เสริมศกัดิศศิธร รองประธาน ร่วมประชุมคณะกรรมการและ

อนุกรรมการศูนยอ์าํนวยความปลอดภยัทางถนนจงัหวดัฉะเชิงเทรา ณ ห้องประชุมมรุพงษศ์ิริพฒัน์ ชนั  ศาลากลาง

จงัหวดัฉะเชิงเทรา 

1 มีนาคม  เวลา 10.00 น. นายพงษศ์กัดิ เสริมศกัดิศศิธร รองประธาน ร่วมประชุมคณะกรรมการควบคุม

ขนส่งทางบกประจาํจงัหวดัฉะเชิงเทรา ครังที /  ณ ห้องประชุมสุนทรพิพิธ ชนั  ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

 มีนาคม  เวลา .  น. นางอภินันทนาภรณ์ ใตห้ลา้สถาพร รองเลขาธิการ ร่วมประชุมคณะกรรมการ

ขบัเคลือนการบริหารจดัการแกไ้ขปัญหาสภาพแวดลอ้มคลองแสนแสบของชุมชนทอ้งถินในพนืทีจงัหวดัฉะเชิงเทรา

ครังที /  ณ ห้องประชุมพระยาศรีสุนทรโวหาร(นอ้ยอาจารยางกูร) ชนั  ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

 มีนาคม  เวลา .  น. นายมนัส ตนังาม รองประธาน ร่วมประชุมคณะกรรมการทีปรึกษาผงัเมือง

รวมในเขตจงัหวดัฉะเชิงเทรา ครังที /  ณ หอ้งประชุมมรุพงษศ์ิริพฒัน ์ชนั  ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

 มีนาคม  เวลา .  น. นายจิตรกร เผด็จศึก ประธาน นายณรงค์ศักดิ แกว้เมืองเพชร รองประธาน 

ร่วมประชุมคณะทาํงานชุดปฏิบติัการเฉพาะกิจติดตาม ตรวจสอบ ป้องกนั ปราบปรามและจบักุมรถบรรทุกเกินพิกดั

อตัราทีกฎหมายกาํหนดในพืนทีจงัหวดัฉะเชิงเทรา ครังที /  ณ หอ้งประชุมนาม ตณัฑิกุล ชนั  สํานกังานขนส่ง

จงัหวดัฉะเชิงเทรา 

 มีนาคม  เวลา .  น. นายจิตรกร เผด็จศึก ประธาน ร่วมประชุมการจดัทาํตลาดนัดในพืนทีของ

หน่วยทหาร ณ สนามยงิปืน ค่ายโสธรถนนศรีโสธรตดัใหม่ อาํเภอเมืองฉะเชิงเทรา จงัหวดัฉะเชิงเทรา ณ ห้องประชุม 

กองอาํนวยการรักษาความมนัคงภายในจงัหวดัฉะเชิงเทรา ชนั  ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

 มีนาคม  เวลา 09.30 – 12.10 น.  นายจอมพงษ์  ชูทับทิม เลขาธิการ ร่วมประชุมเชิงปฏิบติัการเพือ

ขบัเคลือนเป้าหมายการพฒันาทียงัยนืเชิงพนืที (SDG Localisation) ผา่นระบบประชุมทางไกล (Zoom Webinar) 

3 มีนาคม  เวลา .  น. นายยุทธนา มาตเจือ รองประธาน ร่วมประชุมกบัคณะกรรมาธิการติดตาม 

เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศ และการจดัทาํและดาํเนินการตามยทุธศาสตร์ชาติ วุฒิสภา ณ ห้องประชุมมรุ

พงษศิ์ริพฒัน ์ชนั  ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

3 มีนาคม  เวลา .  – .  น. นางขนัคาํ ศรีวรรณ ในนามผูแ้ทนภาคประชาสังคมจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจงัหวดัแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.) กลุ่มจงัหวดัภาคตะวนัออก  (ฉะเชิงเทรา 

ชลบุรี ระยอง) ครังที /  ผา่นสืออิเลก็ทรอนิกส์ (โปรแกรม Zoom Meeting)  

3 มีนาคม  เวลา 09.30 น.  นายพงษ์ศกัดิ เสริมศกัดิศศิธร รองประธาน ร่วมประชุมคณะกรรมการให้

ความช่วยเหลือผูป้ระสบภัยพิบัติจังหวดัฉะเชิงเทรา (ก.ช.ภ.จ.ฉช.) ครังที /  ณ ห้องประชุมพระยาศรีสุนทร

โวหาร ฯ (นอ้ย อาจารยางกูร) ชนั  ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา  

3 มีนาคม  เวลา 13.30 – 16.30 น. นายยุทธนา มาตเจือ รองประธาน ร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการ

อนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่าฉะเชิงเทรา ครังที /  ณ ห้องประชุมมรุพงษ์ศิริพัฒน์ ชัน  ศาลากลางจังหวดั

ฉะเชิงเทรา 

 มีนาคม  เวลา .  น. นายจิตรกร เผด็จศึก ประธาน นายณรงค์ศกัดิ แกว้เมืองเพชร นายพงศธ์ร เผ่า

บรรจง รองประธาน นายพรชัย ธรรมจรูญ ผูจ้ัดการฯ ร่วมประชุมคณะกรรมการ กรอ. จงัหวดัฉะเชิงเทรา ครังที 

/  ณ หอ้งประชุมมรุพงษศิ์ริพฒัน์ ชนั  ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา 
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 มีนาคม  เวลา .  - .  น. นายณรงค์ศกัดิ แก้วเมืองเพชร รองประธาน ร่วมประชุมกลุ่มย่อย 

(Focus Group) โครงการพฒันาระบบฐานขอ้มูลด้านระบบโลจิสติกส์ของประเทศไทย ณ  ห้องประชุมแหลมฉบัง 

อมตะ เหมราช โรงแรมโอค๊วดู โฮเตล็ แอนด ์เรสซิเดนซ์ ศรีราชา จงัหวดัชลบุรี 

 มีนาคม  เวลา .  - .  น. นายจิตรกร เผด็จศึก ประธาน นายณรงค์ศักดิ แก้วเมืองเพชร รอง

ประธาน ร่วมการรับประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อ ประกาศคณะกรรมการนโยบายเขตพฒันาพิเศษภาคตะวนัออก 

เรือง แผนผงัการใช้ประโยชน์ในทีดินและแผนผงัการพฒันาโครงสร้างพืนฐานและระบบสาธารณูปโภค เขตพฒันา

พิเศษภาคตะวนัออก พ.ศ. (แก้ไขเพิมเติม) ณ ห้องประชุมโชคอนันต์ ชัน  อาคารเรียนรวมและอาํนวยการ 

มหาวิทยาลยัราชภฏัราชนครินทร์ อาํเภอเมือง จงัหวดัฉะเชิงเทรา 

7 มีนาคม  เวลา .  – .  น.นายจอมพงษ์  ชูทับทิม เลขาธิการ ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพือ

วิพากษร่์างแผนปฏิบตัิการระดบัชาติว่าดว้ยธุรกิจกบัสิทธิมนุษยชน ระยะที  (พ.ศ. - ) ในรูปแบบออนไลน์ 

(พนืทีภาคตะวนัออก) ผ่านทาง Application Zoom 

7 มีนาคม  เวลา .  – .  น. นายจิตรกร เผด็จศึก ประธาน ร่วมรับฟังการประชุมเชิงปฏิบติัการเพือ

ซักซ้อมแนวทางการขบัเคลือนศูนยอ์าํนวยการขจดัความยากจนและพฒันาคนทุกช่วงวยัอย่างยงัยนืตามหลกัปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียง (ศจพ.) ในระดบัพืนที ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ.  ณ หอ้งประชุมพระยาศรีสุนทรโวหารฯ 

(นอ้ย อาจารยางกูร) ชนั  ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

8 มีนาคม  เวลา .  น. นายจิตรกร เผด็จศึก ประธาน ร่วมประชุมคณะกรรมการเพือแก้ไขปัญหา

เกษตรกร อนัเนืองมาจากผลิตผลการเกษตร ระดบัจงัหวดัฉะเชิงเทรา ครังที /  ณ ห้องประชุมสุนทรพิพิธ ชนั  

ศาลากลาง จงัหวดัฉะเชิงเทรา   

8 มีนาคม  เวลา .  น. น างอภินันท นาภรณ์  ใต้หล้าสถาพ ร รองเลข าธิการ ร่วมประชุม

คณะอนุกรรมการดาํเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติว่าดว้ยการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตจงัหวดัฉะเชิงเทรา ครัง

ท ี /  ณ หอ้งประชุมมรุพงษศ์ิริพฒัน ์ชนั  ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

 มีนาคม  เวลา .  – .  น. นายณรงคศ์กัดิ แกว้เมืองเพชร รองประธาน ร่วมประชุมแนวทางการ

ดาํเนินงานดา้นการฝึกวิชาชีพและการส่งเสริมทกัษะการทาํงาน (ดา้นการจา้งงานผูต้อ้งขงั) ผ่านระบบ Google Meet 

 มีนาคม  เวลา .  น. นายจิตรกร เผด็จศึก ประธาน ร่วมประชุมคณะกรรมการสรรหากรรมการลุ่ม

นาํผูท้รงคุณวุฒิในเขตลุ่มนาํบางปะกง ครังที /  ณ ห้องประชุมพระยาศรีสุนทรโวหารฯ (นอ้ย อาจารยางกูร) ชนั 

 ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา  

 มีนาคม  เวลา .  น. นายยทุธนา  มาตเจือ รองประธาน ร่วมประชุมหารือเพือพิจารณาแนวทางใน

การจดักิจกรรมเฉลิมฉลอง ปี  พระยาศรีสุนทรโวหาร (นอ้ย อาจารยางกูร) หลงัประกาศยกยอ่งเป็นบุคคลสาํคญั

ของโลก ณ ห้องประชุมสุนทรพิพิธ ชนั  ศาลากลาง จงัหวดัฉะเชิงเทรา  

 มีนาคม  เวลา .  น. นายจิตรกร เผด็จศึก ประธาน นายชยัรัตน์ โสธรนพบุตร นางอาภรณ์ วชัระ 

รองประธาน ร่วมประชุมหารือโครงการนักศึกษาพันธุ์ใหม่ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ และสภา

อุตสาหกรรมจงัหวดัฉะเชิงเทรา ผ่านระบบ Zoom 

11 มีนาคม  เวลา 09.30 – 12.10 น. นายจอมพงษ์  ชูทบัทิม เลขาธิการ ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพือ

ขบัเคลือนเป้าหมายการพฒันาทียงัยนืเชิงพนืที (SDG Localisation) ผา่นระบบประชุมทางไกล (Zoom Webinar) 
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 มีนาคม  เวลา .  น. นายจอมพงษ์  ชูทับทิม เลขาธิการร่วมประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนา

แรงงานและประสานงานการฝึกอาชีพจงัหวดั (กพร.ปจ.) ครังที /  ณ หอ้งประชุมพระยาศรีสุนทรโวหารฯ (นอ้ย 

อาจารยางกูร) ชนั  ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

 มีนาคม  เวลา .  น. นายจิตรกร เผด็จศึก ประธาน ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุน

พฒันา SME ตามแนวพลงัประชารัฐประจาํจงัหวดัฉะเชิงเทรา ครังที /  ณ ห้องประชุมสํานักงานอุตสาหกรรม

จงัหวดัฉะเชิงเทรา  

 มีนาคม  เวลา 09.30 – 12.10 น. นายจอมพงษ์  ชูทบัทิม เลขาธิการ ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพือ

ขบัเคลือนเป้าหมายการพฒันาทียงัยนืเชิงพนืที (SDG Localisation) ผา่นระบบประชุมทางไกล (Zoom Webinar) 

16 มีนาคม  เวลา .  น.นายจิตรกร เผด็จศึก ประธาน ร่วมประชุมการจดังานวนัมะม่วงและของดี

เมืองแปดริว ครังที  ประจาํปี  ณ หอ้งประชุมโรงเรียนวดัโสธรวรารามวรวหิาร  

 มีนาคม  เวลา . - .  น. นายณรงค์ศกัดิ แกว้เมืองเพชร รองประธาน ร่วมประชุมสนทนากลุ่ม

ย่อย ครังที  การวางและจดัทาํผงัเมืองรวมชุมชนบางคลา้ จงัหวดัฉะเชิงเทรา ณ ห้องประชุมอาํเภอบางคลา้ จงัหวดั

ฉะเชิงเทรา 

17 มีนาคม  เวลา .  น. นายจิตรกร เผด็จศึก ประธาน  ร่วมประชุมคณะกรรมการกาํหนดราคาทรัพย์

จงัหวดัฉะเชิงเทรา ณ สํานกังานบงัคบัคดีจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

 มีนาคม  เวลา .  น. นายจิตรกร เผด็จศึก ประธาน ร่วมรับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา้ กรม

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจกัรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมา

คุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดาํเนินไปในการพระราชทานเพลิงศพพระธรรมมังคลาจารย ์

(ประยงค ์ปิยวณุโณ) ณ เมรุชวัคราววดัโสธรวราราม วรวิหาร  

21 มีนาคม 2565 เวลา 9.00 น. นายจิตรกร เผด็จศึก ประธาน ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์

เทคโนโลยีเกษตรและนวตักรรม ( Agritech and Innovation Center AIC ) ครังที  / 2565 ผ่านระบบ Application 

Zoom และระบบ Facebook Live 

21 มีนาคม  เวลา .  น. นายจิตรกร เผด็จศึก ประธาน ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อระดบัจงัหวดั

ฉะเชิงเทรา ณ หอ้งประชุมมรุพงษศ์ิริพฒัน์ ชนั  ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

22 มีนาคม 2565 เวลา 8.00 น. นายจอมพงษ ์ชูทบัทิม เลขาธิการ ร่วมการสัมมนาเรืองการขบัเคลือนจงัหวดั

ทีมีผลสัมฤทธิสูง (High Perfomance Provinces) ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล ( Video Conference System ) ณ ห้อง

ประชุมมรุพงศศิ์ริพฒัน์ ชนั  ศาลากลางจงัหวดัเชิงเทรา 

22 มีนา 2565 เวลา 9.30 - 12.00 น. นายจอมพงษ์ ชูทบัทิม เลขาธิการ ร่วมประชุมคณะกรรมการสถิติระดบั

จงัหวดัฉะเชิงเทรา ครังที  / 2565 ผา่นทาง ZOOM Meeting  

23 มีนาคม 2565 เวลา 10.00 - 12.00 น. นายจิตรกร เผด็จศึก ประธาน ร่วมประชุมคณะกรรมการจดัรูปทีดินเพือ

พฒันาพนืทีส่วนจงัหวดัฉะเชิงเทรา ครังที  / 2565 ณ หอ้งประชุมมรุพงศศิ์ริพฒัน์ ชนั  ศาลากลางจงัหวดัเชิงเทรา 

23 มีนาคม 2565 เวลา 13.30 น. นายจิตรกร เผด็จศึก ประธาน ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุน

พฒันาเด็กชนบท ในพระราชูปถมัภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามพระบรมราชกุมารรี จงัหวดัฉะเชิงเทรา ครังที 

1 / 2565 ณ ห้องประชุมพระยาศรีสุนทรโวหาร (นอ้ย อาจารยางกุร) ชนั  ศาลากลางจงัหวดัเทรา  
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23 มีนาคม 2565 เวลา 13.30 น.นายจอมพงษ์ ชูทบัทิม เลขาธิการ ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการ ขบัเคลือน

โครงการพฒันาเกษตรกรรมยงัยืนในเมือง ระดบัจงัหวดัผ่านระบบประชุมทางออนไลน์ Application Zoom Zoom 

Cloud Meeting  

23 มีนาคม  เวลา .  น. นายจอมพงษ ์ชูทบัทิม เลขาธิการ ร่วมประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อระดบั

จงัหวดัฉะเชิงเทรา ณ หอ้งมรุพงษศ์ิริพฒัน์ ชนั  ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

24 มีนาคม 2565 เวลา 10.00 น. นายจอมพงษ์ ชูทบัทิม เลขาธิการ ร่วมประชุมคณะกรรมการพฒันาแรงงาน

และประสานงาน การฝึกอาชีพแห่งชาติ (กพร.ปช.) ครังที /  ผ่านสืออิเล็กทรอนิกส์ ณ ห้องประชุมสุนทรพิพิธ 

ชนั  ศาลากลางจงัหวดัเชิงเทรา 

24 มีนาคม  เวลา .  น. นายจิตรกร เผด็จศึก ประธาน ประชุมจัดตังชมรมบริจาคโลหิตจังหวดั

ฉะเชิงเทรา ร่วมกบัโรงพยาบาลพุทธโสธร ณ ห้องประชุม  อาคารอาํนวยการ ชนั  โรงพยาบาลพุทธโสธร อ.เมือง 

จ.ฉะเชิงเทรา 

24 มีนาคม  เวลา .  น. นายจิตรกร เผด็จศึก ประธาน พร้อมคณะกรรมการทีไดรั้บการคดัเลือก เขา้

รายงานตวัฝึกอบรมผูบ้ริหารของกองอาํนวยการรักษาความมนัคงภายในจงัหวดัฉะเชิงเทรา และร่วมพิธีเปิดในเวลา 

.  น.โดยผูว้่าราชการจงัหวดัฉะเชิงเทรา เป็นประธาน ณ โรงแรมทีวินเทจ บางคลา้ ต.ท่าทองหลาง อ.บางคลา้ จ.

ฉะเชิงเทรา  

 มีนาคม  เวลา .  น. นายจอมพงษ์ ชูทับทิม เลขาธิการ ประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลือน

โครงการพฒันาเกษตรกรรมยงัยนืในเมืองระดบัจงัหวดั ผ่านระบบ Zoom 

24 มีนาคม 2565 เวลา 13.30 น. นายณรงคศ์กัดิ แกว้เมืองเพชร รองประธาน ร่วมประชุมศูนยข่์าวจงัหวดั และ

ประชุมคณะกรรมการศูนย์อ ํานวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด จังหวัดฉะเชิงเทราครังที   / 2565 

ประจาํเดือนมีนาคม 2565 ณ ห้องประชุมมรุพงศศ์ิริพฒัน์ ชนั  ศาลากลางจงัหวดัเชิงเทรา  

25 มีนาคม  เวลา .  น. นายยุทธนา มาดเจือ รองประธาน ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณา

กาํหนดและปรับปรุงเงือนไขในใบอนุญาติประกอบการขนส่งไม่ประจาํทางดว้ยรถทีใชใ้นการขนส่งสัตวห์รือสิงของ

ประจําจังหวดัฉะเชิงเทรา ครังที  /  ณ ห้องประชุมศูนย์ GPS ฉะเชิงเทรา ชัน  สํานักงานขนส่งจังหวัด

ฉะเชิงเทรา 

25 มีนาคม 2565 เวลา 09.30 - 12.00 น. นายจอมพงษ์ ชูทับทิม เลขาธิการ ร่วมประชุมกลไกการขบัเคลือน

พฒันาเศรษฐกิจฐานรากและประชุมประชารัฐระดบัจงัหวดั ครังที  / 2565 ณ ห้องประชุมพระยาศรีสุนทรโวหารฯ 

(นอ้ย อาจารยางกูร) ชนั   ศาลากลางจงัหวดัเชิงเทรา  

25 มีนาคม 2565 เวลา 13.30 น. นายจอมพงษ์ ชูทับทิม เลขาธิการ ร่วมประชุมคณะทาํงานส่งเสริมพฒันา

อาชีพและการตลาด ภายใตค้ณะอนุกรรมการนโยบายทีดินจงัหวดัเชิงเทรา (คทช.จงัหวดัฉะเชิงเทรา) ณ ห้องประชุม

มรุพงศศ์ิริพฒัน์ ชนั  ศาลากลางจงัหวดัเชิงเทรา  

25 มีนาคม  เวลา .  น. นายจิตรกร เผด็จศึก ประธาน พร้อมคณะกรรมการทีเกียวขอ้ง ร่วมกบัทาง

สํานักงานโยธาธิการและผงัเมืองจงัหวดัฉะเชิงเทรา ลงพืนทีติดตามความคืบหนา้การปรับพืนทีจดัทาํเป็นพนืทีจดังาน

ของจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

28 มีนาคม  เวลา .  น. นายจิตรกร เผด็จศึก ประธาน ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อระดบัจงัหวดั

ฉะเชิงเทรา ณ หอ้งประชุมมรุพงษศ์ิริพฒัน์ ชนั  ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา 
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28 มีนาคม 2565 เวลา 13.30 น. นายจิตรกร เผด็จศึก ประธาน ร่วมประชุมการพฒันาฟืนฟูและแก้ไขปัญหา

แหล่งนาํใน พนืทีจงัหวดัฉะเชิงเทรา หอ้งประชุมมรุพงศศิ์ริพฒัน์ ชนั  ศาลากลางจงัหวดัเชิงเทรา  

29 มีนาคม 2565 เวลา 09.30  น.  นายจิตรกร เผด็จศึก ประธาน ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ประจาํเดือน

มีนาคม  ณ หอ้งประชุมมรุพงศศ์ิริพฒัน์ ชนั  ศาลากลางจงัหวดัเชิงเทรา  

29 มีนาคม 2565 เวลา 14.00 น.  นายจิตรกร เผด็จศึก ประธาน ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารงานจงัหวดัแบบ

บูรณาการ(ก.บ.จ) จงัหวดัฉะเชิงเทรา ครังที  / 2565 ณ ห้องประชุมมรุพงศศ์ิริพฒัน์ ชนั  ศาลากลางจงัหวดัเชิงเทรา 

30 มีนาคม  เวลา .  น. นายจิตรกร เผด็จศึก ประชุมคณะกรรมการการศึกษาจังหวดัฉะเชิงเทรา ครังที 

/  ณ หอ้งประชุมแปดริว สาํนกังานเขตพนืทีประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต  อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 

31 มีนาคม 2565 เวลา .  น. นายจิตรกร เผด็จศึก ประธาน ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพฒันา

คุณภาพชีวิตคนพิการประจาํจงัหวดัฉะเชิงเทรา ครังที /  ณ ณ ห้องประชุมพระยาศรีสุนทรโวหาร (น้อย อาจาร

ยางกุร) ชนั  ศาลากลางจงัหวดัเทรา  

31 มีนาคม 2565 เวลา . - .  น. นายณรงค์ศักดิ แก้วเมืองเพชร รองประธาน ร่วมประชุมสรุปผล

การศึกษาออกแบบรายละเอียดโครงการ (สัมมนา ครังที ) โครงการศึกษาความเหมาะสม ออกแบบ และประเมิน

กระทบสิงแวดลอ้ม การพฒันาจุดเชือมต่อ โครงข่ายทางหลวงพิเศษ ระหวา่งเมืองหมายเลข  และหมายเลข  ณ หอ้ง

รัตแกรนด์บอลรูม ชนั  โรงแรมรัตนชล ต.บางปลาสร้อย อ.เมือง จ.ชลบุรี  
 

- กจิกรรมอืนๆ  

 กุมภาพนัธ์  เวลา .  น. นายจิตรกร เผด็จศึก ประธาน เขา้ร่วมงานตรุษจีน ประจาํปี  ของศาล

เจา้พ่อหลกัเมืองฉะเชิงเทรา  ณ ศาลเจา้พ่อหลกัเมืองฉะเชิงเทรา  
 มีนาคม  เวลา .  – .  น. นายจิตรกร เผด็จศึก ประธาน ร่วมพิธีมอบรางวลัองค์การสร้างชาติ

ดีเด่นภาคตะวนัออก (Corporate Nation-Building Awards) ณ โรงแรมโนโวเทลสตาร์คอนเวนชนัระยอง  

 มีนาคม  เวลา .  - .  น. นางพวงทอง  วรรณีเวชศิลป์ ทีปรึกษา ร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็น

ต่อรายงานและร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิงแวดลอ้มและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ

สิงแวดลอ้ม โครงการโรงงานผลิตกลูโคสไซรัป ฟรักโทส ฟรักโทสโอลิโกแซ็กคาไรท ์มอลโตเดกซ์ตริน และไอโซ

มอลโตโอลิโกแซ็กคาไรด์ ของบริษทั เพียวเคมม์ จาํกดั ณ สโมสรบุคลากรวิทยาลยัเทคนิคพนมสารคาม (อาคาร ) 

วิทยาลยัเทคนิคพนมสารคาม อาํเภอพนมสารคาม จงัหวดัฉะเชิงเทรา  

 มีนาคม  เวลา .  – .  น. นายจอมพงษ ์ ชูทบัทิม เลขาธิการ   ร่วมสัมมนาออนไลน์ “กลยุทธ์การ

ใชเ้ทศกาลเพือส่งเสริมเศรษฐกิจทอ้งถินและการพฒันาเมืองอยา่งยงัยนื” ผา่นระบบออนไลน์โปรแกรม Zoom  

 มีนาคม  เวลา .  – .  น. นายชยัรัตน์ โสธรนพบุตร รองประธาน ร่วมประชุมในการรับฟัง

ความคิดเห็นของผูม้ีส่วนไดส่้วนเสียและประชาชนและชุมชนทีเกียวขอ้งสําหรับโครงการโรงงานหลอมตะกวัจาก

แบตเตอรีทีผ่านการใช้งานแลว้ ของบริษทั ไทย นันเฟอรัส เมทลั จาํกดั ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตาํบลหัว

สําโรง อาํเภอแปลงยาว จงัหวดัฉะเชิงเทรา  

 มีนาคม  เวลา .  – .  น. นายพงษ์ศกัดิ  เสริมศกัดิศศิธร รองประธาน ร่วมประชุมออนไลน์ 

โครงการ “พนัธกิจ ม.อ. ยกระดบัการใชเ้ทคโนโลยแีพลตฟอร์มดิจิทลั สู่ธุรกิจ . ” ผา่นระบบ ZOOM 

เครือข่ายผูป้กครองเบญจมราชรังสฤษฏิ ร่วมกบัโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฏิ สมาคมศิษยเ์ก่าเบญจมราชรังสฤษฏิ 

ฉะเชิงเทรา  สมาคมผูป้กครองและครูโรงเรียนเบญฯ และคณะกรรมการสถานศึกษาขนัพืนฐานโรงเรียนเบญฯ คณะกรรมการ

หอการคา้ฯ ร่วมเป็นเจา้ภาพทอดผา้ป่าเพือการศึกษา โดยมีวตัถุประสงค์เพือปรับปรุงอาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพ
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รัตนราชสุดาฯ และอาคารเรียนโดยรวม และจดัสร้างลานกิจกรรมเอนกประสงค ์ในวนัเสาร์ที 19 มีนาคม 2565 โดยจดัตงัผา้ป่า

จาํนวน 9,999 กอง กองละ 499 บาท (รับเหรียญทองทิพยเ์สมาลงยาเขียว กองละ 1 เหรียญ) 

22 มีนาคม 2565 เวลา 08.30-15.30 น.คณะกรรมการหอการคา้ฯ ร่วมงานสัมมนาประชาสัมพนัธ์การสะสม 

Energy Points ภายใต ้"โครงการสนบัสนุนการอนุรักษ์พลงังานและลดตน้ทุนในอุตสาหกรรมขนาด SME" รับสิทธิ

ประโยชน์ดา้นพลงังานต่างๆ แถมไดเ้งินรับเงินลงทุนสนบัสนุนฟรี 30% สูงสุด 300,000 บาท  ณ ห้องเทพราชแกรนด์

บอลรูม โรงแรมซันธารา เวลเนส รีสอร์ท จงัหวดัฉะเชิงเทรา 

29 มีนาคม  เวลา .  น. นายมนัส ตนังาม นายยุทธนา มาดเจือ รองประธาน และนายจอมพงษ์ ชู

ทบัทิม  ลงพืนทีเพือร่วมหาแนวทางปรับปรุงภูมิทศัน์พระยาศรีสุนทรโวหาร (นอ้ยอาจารยางกูร)  

สาํนกังานอุตสาหกรรมจงัหวดัฉะเชิงเทรา ประชาสัมพนัธ์สินเชือกองทุนพฒันาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐ 

โครงการสินเชือเพิมศักยภาพ SME พ.ศ.  มีวตัถุประสงค์เพือนําไปใช้ในการปรับปรุง หรือลงทุนในกิจการ 

เงินทุนหมุนเวียนเสริมสภาพคล่องในการดาํเนินกิจการ หรือฟืนฟูกิจการในปัจจุบนั หรือเริมตน้กิจการใหม่ สูงสุดไม่

เกิน  ลา้นบาทต่อราย อตัราดอกเบียร้อยละ  ต่อปี ระยะเวลากู้สูงสุดไม่เกิน  ปี โดยเปิดรับคาํขอสินเชือตงัแต่

บัด นี ถึ งวัน ที   พ ฤ ษ ภ าค ม  เว ้น แ ต่ สิ น เชื อจ ะห ม ดก่ อน  โดยส าม ารถ ยืนข อ สิ น เชือ ฯ  ใน ระบ บ 

www.thaismefund.com หากมีขอ้สงสัยสอบถามกลุ่มส่งเสริมพฒันาอุตสาหกรรม เบอร์โทร -  ต่อ  

 มติทีประชุม รับทราบ 

 

วาระที  เรืองรับรองรายงานการประชุม ครังที /  

 นายจิตรกร เผด็จศึก ประธาน กล่าวว่า การประชุมคณะกรรมการหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา ครังที /  

ไดจ้ดัขึนเมือวนัพฤหัสบดีที  มกราคม  เวลา .  น. ผา่นการประชุมดว้ยระบบ Zoom โดยฝ่ายเลขา ไดจ้ดัทาํ

รายงานประชุม ท่านสามารถตรวจสอบไดต้ามคิวอาโค๊ด ได ้และหากมีการแกไ้ขประการใด้ สามารถติดต่อขอแกไ้ข

ไดที้สาํนกังานหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา 

 
มติทีประชุม  รับรอง 
 

วาระที  เรืองรายงานติดตามความคืบหน้าของโครงการต่างๆ 

3.1 โครงการ/กจิกรรมด้านส่งเสริมการค้าการลงทุน 

 โครงการจัดตงัร้านค้าสวัสดิการ หอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา (จําหน่ายสินค้าราคาถูก ช่วยเหลือ 

ผู้ประกอบการและประชาชนทัวไป) พร้อมพจิารณาร่วมเป็นพาร์ทเนอร์กบั ร้านถูกดี มีมาตรฐา 

นายจิตรกร เผด็จศึก ประธาน กล่าวว่า เป็นโครงการทีท่านผูว้่าราชการจงัหวดัฉะเชิงเทรา ให้ความเห็นชอบ 

เพือยกระดบัร้านคา้โชห่วยทงัจงัหวดัฉะเชิงเทรา โดยเบืองตน้จะใชพ้นืทีอาคารหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา เป็นพืนที

นําร่อง ขณะนีได้ประสานไปยงัคุณเสถียร เศรษฐสิทธิ ผูบ้ริหารร้านถูกดีมีมาตรฐานดาํเนินการตามขนัตอนต่างๆ 

ต่อไป ซึงในโครงการดงักล่าวนี จะนาํคนพิการมาปฏิบตัิงาน จาํนวน  คน ตามมาตรา  การส่งเสริมอาชีพคนพิการ

ในจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

 มติทีประชุม รับทราบ 
 

 การจัดตังศูนย์การเรียนรู้การค้าขายออนไลน์  
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นายจิตรกร เผด็จศึก ประธาน กล่าววา่ไดรั้บความร่วมมือจากศูนยก์ารศึกษานอกโรงเรียนจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

ให้การสนับสนุนในการดา้นหลกัสูตรการเรียนการสอน และทาง บริษทั อีสวอเตอร์ จาํกัด จะสนบัสนุนค่าใชจ่้ายใน

การเรียนการสอนตามความจริง ปีละ 150,000 บาท ส่วนเงินทีเหลือจ่ายจะนาํมาใชใ้นการจดังานมอบประกาศณียบตัร

ให้กบัผูเ้ขา้รับการเรียนการสอน ซึงไดต้งัคณะทาํงานของหอการคา้ โดยมอบ คุณโชติอนันต์ ปินถานันท์ กรรมการ

หอการคา้ และประธาน YEC เป็นประธานคณะทาํงาน 

 มติทีประชุม รับทราบ 

 โครงการขับเคลือน TCC Connect 

  นายจอมพงษ์ ชูทบัทิม เลขาธิการ กล่าวว่าโดยในช่วงเดือนมกราคม - กุมภาพนัธ์  ไดป้ระสานาติดตามการ

โหลดแอบพิเคชนั TCC Connect เพือรับสิทธิประโยชน์ต่างๆ ทีหอการคา้ไทย และหอการคา้จงัหวดัมอบให้อย่างมากมาย 

เพมิขึนจากเดิน  ราย โดยใชวิ้ธีเชิญชวนทาง Line และเขา้พบสมาชิกเพือแนะนาํการโหลดแอบพิเคชนั TCC Connect 

 มติทีประชุม รับทราบ 

3.2 โครงการ/กจิกรรมด้านการเกษตร 

 โครงการตลาดนําการผลติ “ตลาดเกษตรปลอดภัย ณ ตลาดบ่อบัว ฉะเชิงเทรา” 

นายจิตรกร เผด็จศึก ประธาน กล่าวว่า เป็นโครงการทีหอการค้าจงัหวดัต้องการส่งเสริมดา้นการตลาดแก่

ผูผ้ลิตแก่ เกษตรกรในจงัหวดัฉะเชิงเทรา ให้มีทีจาํหน่ายสินคา้ประจาํอาํเภอ เป้าหมายจะนําร่องทีตลาดบ่อบัว ซึง

ผูบ้ริหารตลาดบ่อบวัยินดีให้เขา้ใชพ้ืนที แต่ติดทีสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโควิด-  และรอความพร้อมจาก

เกษตรกรอีกสักระยะหนึง 

 มติทีประชุม รับทราบ 

 โครงการส่งเสริม QR CODE ระบบการตรวจสอบย้อนกลบัสินค้าเกษตร 

นายจิตรกร เผด็จศึก ประธาน กล่าวว่า เป็นโครงการทีพฒันาสินคา้เกษตรให้เป็นทียอมรับแก่ผูบ้ริโภค ใน

การทีผูบ้ริโภคสามารถตรวจสอบทีมาและแหล่งปลูกของสินคา้เกษตรทีนํามาบริโภค ซึงมีการจดัตงัศูนยค์วบคุม

คุณภาพสินคา้ (แพกกิงเฮาส์) ทีบริษทั อีซูซุแสงหงส์ลิซซิง จาํกดั โดย ดร.โอกาส เตพละกุล ประธาน EEC จงัหวดั

ฉะเชิงเทรา และไดม้ีการหารือร่วมกบัทางอธิการบดีมหาวิทยาลยัราชภฏัราชนครินทร์ ทีจะมาช่วยในดา้นบุคลากร 

ด้านการวิจัย เพือให้เกษตรกรสามารถผลิตสินค้ามาสู่กระบวนการตรวจสอบคุณภาพ และบรรจุภัณฑ์ทีมีตรา

สัญลกัษณ์ และเป็นการเพิมผลผลิตใหแ้ก่เกษตรกร ยกระดบัคุณภาพสินคา้เกษตรใหไ้ดม้าตรฐาน ต่อไป  

 มติทีประชุม รับทราบ 

 โครงการจัดตังศูนย์การเรียนรู้ด้านเกษตรกรรม” 

นายจิตรกร เผด็จศึก ประธาน กล่าววา่ เป็นโครงการทีจะใหเ้ป็นพืนทีอีกแห่งหนึง ทีเกษตรกร หรือประชาชน

สนใจสามารถเขา้ศึกษาการเรียนรู้การทาํเกษตรปลอดภยั ซึงจดัตงัแลว้ที ต.บางพระ อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา เป็นพืนที

สาธิตการปลูกพืชผกักางมุง้ ทีไม่ใชส้ารเคมีในปลูก เป็นเกษตรปลอดภยัโดยแทจ้ริง และจะเพิมศูนยก์ารเรียนรู้ไปยงั

อาํเภอต่างๆ ใหท้วัถึงต่อไป 

 มติทีประชุม รับทราบ 

  โครงการนิคมเศรษฐกิจพอเพียง จังหวัดฉะเชิงเทรา 

นายจิตรกร เผด็จศึก ประธาน กล่าวว่า  เป็นโครงการทีมีวตัถุประสงค์เพือให้เป็นพืนทีจัดตังเป็นนิคม

เศรษฐกิจพอเพียง ของจงัหวดัฉะเชิงเทรา และไดน้าํเสนอแก่ท่านผูว้่าราชการจงัหวดัฉะเชิงเทรา แลว้ ซึงท่านให้การ
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สนับสนุน โดยจะทาํทีอาํเภอบางนาํเปรียว เป็นโครงการใหญ่ จึงตอ้งมีการประสานและขบัเคลือนต่อไป ซึงตอ้งใช้

ระยะเวลาพอสมควร 

 มติทีประชุม รับทราบ 

 การส่งเสริมอาชีพให้แก่เกษตรกร (การเลียงปลากะพงยักษ์ และ การเลยีงแกะ/แพะเนือ) 

นายจิตรกร เผด็จศึก ประธาน กล่าววา่  เป็นโครงการทีจะส่งเสริมสัตวเ์ลียงเศรษฐกิจของจงัหวดัฉะเชิงเทรา  

.การเลยีงปลากะพงยักษ์ ซึงจงัหวดัฉะเชิงเทรา เป็นพืนทีทีมีความเหมาะสมมากทีสุดในประเทศ 

ไทย ในการเพาะเลียงปลากะพงยกัษท์ีมีไซด์ใหญ่ แต่เนืองจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-  ทาํให้การเลียงปลา

กะพง เกิดปัญหาราคาตกตํา โดย หอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา ได้ร่วมให้ความช่วยเหลือผ่านการประชุม

คณะกรรมการแก้ไขปัญหาราคาตกตาํ โดยล่าสุดได้รับเงินเยียวยาราคาปลากะพงทีตกตาํ โดยผ่านกลไกของเงิน

ช่วยเหลือกองทุนช่วยเหลือเกษตรกรของภาครัฐ โดยกระทรวงพาณิชย ์จาํนวนเกา้ลา้นบาท แต่ไม่สามารถใช้ไดท้นั

ในช่วงเวลาทีราคาปลาตกตาํ ซึงทางจงัหวดัฉะเชิงเทรา ไดค้ืนเงินเยียวยาดงักล่าวไปก่อน และหากสถานการณ์ราคา

ปลาตกตาํกว่าราคากลางกําหนด ทางหอการค้าจงัหวดัฉะเชิงเทรา จะได้ประสานงานขอเงินกองทุนช่วยเหลือิ

เกษตรกร มาแกไ้ขปัญหาอย่างเร่งด่วนต่อไป 

 มติทีประชุม รับทราบ 

.การเลยีงแกะ/แพะเนือ ซึงเป็นสัตวเ์ศรษฐกิจอีกตวัหนึงทีน่าส่งเสริม ซึงไดน้าํเสนอผลกัดงัสู่จงัหวดั 

ฉะเชิงเทรา โดยท่านผูว้่าราชการจงัหวดัไดช่้วยสนับสนุนส่งเสริม และไดมี้การประสานกบัทางเกษตรและสหกรณ์

จงัหวดัฉะเชิงเทรา และนาํเกษตรกรไปดูฟาร์มเลียงเพือส่งเสริมการปรับเปลียนอาชีพ หรือส่งเสริมอาชีพใหม่ๆ เสริม

จากอาชีพเดิม เพือใหเ้กษตรกรมีรายไดเ้พิมมากขึนอีกทางหนึง จากอาชีพทีทาํอยูเ่ดิม 

 มติทีประชุม รับทราบ 

 โครงการเมืองเกษตรแปรรูป 

นายจิตรกร เผด็จศึก ประธาน กล่าววา่  เป็นโครงการทีตอ้งการใหเ้กษตรกรนาํผลิตผลทีไดม้าแปรรูปเพอืเพมิมูลค่า โดย

ไดรั้บความร่วมมือจาก ผศ.ดร.ดวงพร ภุ่ผกา อธิการบดีมหาวิทยาลยัราชภฏัราชนครินทร์ ให้การสนบัสนุนในดา้นองค์ความรู้ 

การวิจัย การสกัดแปรรูปเพือเพิมมูลค่าสินคา้เกษตร  นอกจากนีได้ศึกษาและประสานบริษทัผูผ้ลิตเครืองบดสินคา้ เพือนํา

นวตักรรมการใชเ้ครืองบดสินคา้เกษตรให้เป็นผง และสกดัสิงทีมีคุณค่าของสินคา้เกษตรหลากหลายชนิดมาใชป้ระโยชน์ เพือ

เพมิมูลค่าได ้เนืองจากจงัหวดัฉะเชิงเทรา มีการทาํเกษตรหลากหลาย ซึงเรากาํลงัจะทาํใหเ้กิดในอนาคตอนัใกลนี้ 

 มติทีประชุม รับทราบ 

 โครงการเมืองวัวสวย ควายพนัธุ์ดี 

นายจิตรกร เผด็จศึก ประธาน กล่าววา่  เป็นโครงการหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา ไดส้านต่อจากนโยบาย 

ของอดีตผูว้่าราชการจงัหวดัฉะเชิงเทรา ท่านสุวทิย ์คาํดี ทีมีการวางรากฐานโครงการเมืองววัสวย กระบือพนัธุ์ดีไวใ้น

พืนทีแถบ อาํเภอสนามชยั อาํเภอท่าตะเกียบ โดยได้มีการประสานนําเสนอต่อผูว้่าราชการจงัหวดัฉะเชิงเทรา นาย

ไมตรี ไตรติลานันท์ ซึงท่านเห็นควรให้การส่งเสริม โดยมีแนวคิดทีจะทาํโรงเชือดในพืนทีเลียง เพือให้เกษตรกร

สามารถนําววั ควายทีเลียง มาเขา้สู่กระบวนการแปรรูปเป็นอาหารทีเป็นเอกลกัษณ์ของพืนที สามารถสร้างรายได้

อยา่งเป็นกอบเป็นกาํใหแ้ก่เกษตรกรในพืนทีอยา่งมนัคงและยงัยนืต่อไป 

 มติทีประชุม รับทราบ 

 โครงการลดต้นทุนทางการเกษตร โดยการส่งเสริมการใช้ปุ๋ ยธาตุรอง  

นายจิตรกร เผด็จศึก ประธาน กล่าววา่ เนืองจากปัจจุบนัตน้ทุนของเกษตรกรนบัวนัจะสูงขึน โดยเฉพาะ 
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อยา่งยงิ ปุ๋ ยเคมีที ใชอ้ยูใ่นปัจจุบนั หอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา จึงมีแนวคิดทีจะส่งเสริมให้เกษตรกร หนัมาใชปุ้๋ ยธาตุ

รอง ซึงเป็นปุ๋ ยทีมีคุณภาพ ราคาถูก สามารถใช้ควบคู่กับปุ๋ ยเคมีได ้ซึงจะเป็นการลดตน้ทุน เพิมผลผลิตให้เกษตรกร 

อย่างเป็นกอบเป็นกาํ ซึงไดม้ีโครงการนาํร่องโดยการส่งเสริมการใช้จริง โดยไม่เก็บค่าใช้จ่ายแก่เกษตรกร ไดน้าํปุ๋ ย

ธาตุลองไปมอบให้เกษตรกรเขตอาํเภอราชสาส์น อาํเภอบางคล้า อาํเภอคลองเขือน ล่าสุด ทีตาํบลบางขวญั อาํเภอ

เมืองฉะเชิงเทรา ซึงจะมีการวดัผลคุณภาพหลังจากการใช้จริง และจะทาํป้ายโครงการไปติดตงัไวท้ีแปลงทดลองใน

พืนทีต่างๆ ในนามโครงการของหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทราร่วมกบัเครือข่ายสนบัสนุนจากองคก์รหน่วยร่วมต่างๆ  

มติทีประชุม รับทราบ 

.  โครงการ/กิจกรรมด้านการท่องเทียว 

 โครงการส่งเสริมการท่องเทียวทางสายนาํ 

นายจิตรกร เผด็จศึก ประธาน กล่าวว่า เป็นโครงการทีมุ่งมนัให้เกิดการท่องเทียวทางสายนาํ ของแม่นาํบาง

ปะกง ท่านผูว้่าราชการจงัหวดั นายไมตรี ไตรติลานันท์ มีเป้าหมายทาํให้เกิดขึนภายในปี  ซึงความคืบหน้านัน 

หอการค้าได้มีการผลักดันมาโดยตลอด ปัจจุบันมีท่าเทียบเรือพร้อม มีการจดักิจกรรมท่องเทียวทางนําต่างๆ อยู่

บ่อยครัง เพอืให้เกิดภาพการท่องเทียวทางนาํ เพือร่วมไปพฒันาส่งเสริมแหล่งท่องเทียวสองฝังแม่นาํบางปะกง ไดรั้บ

ความร่วมมือจาก ท่องเทียวและกีฬาจงัหวดัฉะเชิงเทร การท่องเทียวแห่งประเทศไทย สํานักงานฉะเชิงเทรา สมาคม

การคา้ธุรกิจท่องเทียวจงัหวดัฉะเชิงเทรา และประชาชนให้ความร่วมมือทีจะก่อให้เกิดการท่องเทียวทางนาํ หอการคา้

จงัหวดั ไดม้ีการประสานกบักลุ่มผูผ้ลิตแบตเตอรีไฟฟ้าทีสามารถนาํมาพฒันาใช้กบัเรือยนต์เป็นเรือทีขบัเคลือนดว้ย

ระบบไฟฟ้า ทงัเรือขนาดเล็ก และขนาดใหญ่ ซึงผมได้ประสานงานการดาํเนินงานอยู่ ซึงเบืองตน้จะจดัทาํเรือไฟฟ้า 

ขนาดใหญ ่  ลาํ และเรือไฟฟ้าเลก็  ลาํ เป็นตน้แบบเพือส่งเสริมใหเ้กิดการท่องเทียวทางสายนาํบางปะกงต่อไป 

 มติทีประชุม รับทราบ 

 โครงการทุ่งซาฟารีในป่าธรรมชาติ ระบบสกายวอล์ค 

นายจิตรกร เผด็จศึก ประธาน กล่าวว่า เป็นโครงการทีจะแกปั้ญหาระหว่าง คน กบัชา้งป่า ในเขตพืนทีอาํเภอสนาม

ชยัเขต ซึงมีปัญหาช้างเขา้ทาํลายพืชไร่ของเกษตรกรอยู่เป็นประจาํ ไม่สามารถแกไ้ขปัญหาได้อย่างเป็นรูปธรรม สร้างความ

เดือนร้อนทงัชีวิตและทรัพยสิ์นของประชาชนทีทาํมาหากินและพกัอาศยัในพืนทีมานานนับ และพฒันาเป็นแหล่งท่องเทียว

ทางธรรมชาติของจงัหวดัฉะเชิงเทรา สร้างงาน สร้างอาชีพ แก่ชุมชน ซึงล่าสุดไดเ้ขา้ไปสํารวจพืนทีกับผูน้ําทอ้งถิน ประสาน

กบักรมป่าไม ้และ กรมอุทยานแห่งชาติ สาํรวจพืนที และแหล่งตน้นาํซึงถือเป็นตน้นาํแม่นาํบางปะกงอยา่งแทจ้ริง  

มติทีประชุม รับทราบ 

 โครงการตลาดนัดคนเดิน ณ บริเวณลานข้างห้าง Big C2  

นายจิตรกร เผด็จศึก ประธาน กล่าววา่  เป็นโครงการทีเกิดปัญหาการแพร่ระบาดของไวรัสโควดิ-  จึงทาํให้

โครงการดงักล่าวหยดุชะงบั ซึงจะตอ้งเขา้ไปพูดคุยกบัทางเจา้ของตลาดในการดาํเนินโครงการต่อไป 

 มติทีประชุม รับทราบ 

 การพฒันาพืน ในการจัดงานกาชาดหรืองาน/กิจกรรมต่างๆ หรือเป็นพืนทีจัดแสดง จําหน่ายสินค้า 

นายจิตรกร เผด็จศึก ประธาน กล่าววา่  หอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา ไดเ้ขา้หารือกบัท่านผูว้า่ราชการ 

จงัหวดัฉะเชิงเทรา นายไมตรี ไตรติลานันท์ เพือนําเสนอการปรับปรุงพืนทีสนามยิงปืน ค่าย ช.พนั  เนืองจากจงัห

วดัะเชิงเทรา ไม่มีพืนทีประจาํทีจะให้มีการจดังาน หรือจดัแสดงสินคา้และจาํหน่ายสินคา้ประจาํ ซึงพืนที สนามยิน

ปืน ค่าย ช.พนั  มีความเหมาะสมทีจะพฒันา แต่ไม่อยูใ่นอาํนาจของผูว้่าราชการจงัหวดัทีจะสังการโดยตรงได ้ล่าสุด

จากการประชุมร่วมระหวา่งจงัหวดัฉะเชิงเทรา และ กอ.รมน.จงัหวดัฉะเชิงเทรา ไดมี้คาํสังกองอาํนวยการรักษาความ
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มนัคงภายในจงัหวดัฉะเชิงเทรา เรือง แต่งตงัคณะกรรมการตรวจติดตามกาํกบัและประเมินผลการจดัตลาดนัด ตลาด

ชุมชน จาํหน่ายสินคา้อุปโภคบริโภคราคาประหยดั โดยมีผูว้า่ราชการจงัหวดัฉะเชิงเทรา เป็นประธาน และมีประธาน

หอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา ร่วมเป็นคณะกรรมการ ซึงหอการคา้ฯ ไดรั้บมอบใหเ้ป็นหน่วยงานทีจะเป็นคณะทาํงาน

บริหารจัดการตลาด ในเรืองการส่งเสริมการตลาด รูปแบบการจัดตลาด และการบริหารพืนทีตลาดให้มีความ

เหมาะสมและเป็นไปตามวตัถุประสงคข์องคณะกรรการต่อไป โดยเมือวนัพุธที  กุมภาพนัธ์  ไดม้ีการประชุม

หารือกับคณะหอการค้าส่วนหนึงเพือหารือแนวทางการจดัตลาด และได้ไปดูพืนทีเมือวนัที  กุมภาพันธ์  

ร่วมกับกาํลงัเจา้หน้าทีจาก ค่าย ช.พนั .รอ. เจา้หน้าทีจากสํานักงานโยธาธิการและผงัเมืองจงัหวดัฉะเชิงเทรา เพือ

ประเมินการปรับพืนทีในเบืองตน้แลว้ และจะไดน้าํผงัพืนทีมาเป็นแนวทางในการจดัตลาดต่อไป                                                                                                                                      

 การพฒันา ด้านหน้าสํานักงานปฏิรูปทีดินจังหวัดฉะเชิงเทรา หอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา ไดน้าํเสนอขอ 

พฒันาพนืทีดา้นหนา้สํานักงานปฏิรูปทีดินจงัหวดัฉะเชิงเทรา สําหรับใช้เป็นพืนทีแหล่งกระจ่ายสินคา้ทางการเกษตร 

สินคา้ชุมชน ของจงัหวดั หอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา ไดมี้หนังสือขอใช้พืนทีดังกล่าวไปยงั สปก.ฉะเชิงเทรา และ

ไดรั้บการตอบรับการอนุญาตให้ใช้พืนทีเป็นทีเรียบร้อยแลว้ ซึงแนวทางในการพฒันา จะทาํปรับปรุงพืนทีดา้นหน้า

เป็นศูนยจ์าํหน่ายสินคา้ มีการตงัเตน้ทจ์าํหน่ายสินคา้ มีการทาํตูค้อนเทนเนอร์ เก็บสินคา้ และอืนๆ เพือให้เป็นสนามที

ก่อให้เกิดประโยชน์แก่เกษตรกร และผูป้ระกอบการในพืนทีจงัหวดัฉะเชิงเทรา ในการกระจายสินคา้ไปยงัผูบ้ริโภค

ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมอบหมายให้ อาจารย์ชัยรัตน์ โสธรนพบุตร รองประธานหอการค้า เป็นประธาน

คณะทาํงานดาํเนินการในเรืองดงักล่าวแลว้  

มติทีประชุม รับทราบ 

  โครงการหอการค้าชวนชิม หอการค้าชวนชม หอการค้าชวนช๊อบ 

นายจิตรกร เผด็จศึก (ประธาน) กล่าวว่าเป็นโครงการทีเกิดจากโครงการต่างๆ ของหอการคา้สําเร็จ ก็จะทาํ

เป็นโครงการ หอการคา้ชวนชิม หอการคา้ชวนชม หอการคา้ชวนช๊อบ ทาํเป็นป้ายติดตงัไวต้ามสถานประกอบการ 

จาํหน่ายอาหาร และสถานบริการต่างๆ เป็นโครงการตามแนวทางของหอการคา้ไทย ทีตอ้งการให้หอการคา้ เขา้ไป

เป็นส่วนหนึงของสถานบริการ และเพือเป็นการเชิญชวนให้นกัท่องเทียว และเครือข่ายหอการคา้จงัหวดัทวัประเทศ

มาใชบ้ริการใหม้ากขึน 

โครงการ/กิจกรรมด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต 

 โครงการ “หอการค้าปันสุข”  

นายจิตรกร เผด็จศึก (ประธาน)  กล่าววา่ ปิดโครงการตงัแต่เดือน ตุลาคม  

มติทีประชุม รับทราบ 

 การจัดทําตู้นําดืมปันสุข ณ ทีทําการหอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา  

นายจิตรกร เผด็จศึก (ประธาน) กล่าววา่ไดรั้บการสนบัสนุนจาก อีสวอเตอร์ ซึงขณะนีไดมี้การ 

ตกแต่งตูน้าํดืมเรียบร้อยแลว้พร้อมทีจะนาํมาติดตงับริการประชาชนดา้นหนา้อาคารหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา ส่วน

นาํไดป้ระสานขอต่อจากมิเตอร์ของการประปาส่วนภมูิภาคจงัหวดัฉะเชิงเทรา ไวแ้ลว้ ผูบ้ริหารประปา อนุมติัมา แลว้ 

ใหป้ระปามาดาํเนินการต่อมิเตอร์ วิทยาลยัเทคนิคฉะเชิงเทรามาติดตูน้าํปันสุข  

มติทีประชุม รับทราบ 

 การจัดกิจกรรมรับบริจาคโลหิต ร่วมกบัโรงพยาบาลวัดสมานรัตนาราม 

นายจอมพงษ ์ชูทบัทิม (เลขาธิการ) กล่าววา่ การจดักิจกรรมรับบริจาคโลหิต ขอเสนอในทีประชุม ทาํ 

โครงการ 4 เดือน/1 ครัง เท่ากบั 1 ปี ทาํโครงการ 3 ครัง 
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มติทีประชุม รับทราบ 

 การส่งเสริมอาชีพแก่คนพกิาร ตามมาตรา   

นายจิตรกร เผด็จศึก (ประธาน) กล่าววา่ ไดมี้การทาํโครงการนาํร่องรับดูแลผูพ้ิการเพือส่งเสริมการสร้าง 

งานสร้างอาชีพ ประจาํปี  จาํนวน  ราย โดย บริษทั ไทยคชสารโลจิสติกส์ จาํกดั เป็นผุใ้ช้สิทธิมาตรา  เพือ

ส่งเสริมการสร้างงานสร้างอาชีพแก่คนพิการ ซึงไดย้ืนขอใช้สิทธิทีสํานักงานจดัหางานจงัหวดัชลบุรี เนืองจากบริษทัฯ 

ตงัอยู่พืนทีจงัหวดัชลบุรี และทางจงัหวดัชลบุรีก็จะส่งเรืองมายงัจดัหางานจงัหวดัฉะเชิงเทรา เพือลงพืนทีตรวจสอบ

คนพิการจาํนวน  ราย เพอืรับรองการใชสิ้ทธิมาตรา  ต่อไป 

 มติทีประชุม รับทราบ 

.  โครงการ/กิจกรรมด้านสิงแวดล้อม 

 โครงการปลูกป่า ณ พืนทีอาํเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา  ยงัไม่มีความคืบหนา้  

      มติทีประชุม รับทราบ 

 โครงการส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจากพลงังานหมุนเวยีน (โซล่าเซลล์) 

นายจิตรกร เผด็จศึก (ประธาน) กล่าววา่ เนืองจากความตอ้งการการใชไ้ฟฟ้าของประเทศไทยมีแนวโนม้ 

เพิมขนึประกอบกบัการส่งเสริมจากภาครัฐบาลทีส่งเสริมสนบัสนุนการผลิตไฟฟ้าจากพลงังานหมุนเวียน เพือช่วยลด

ปัญหาและผลกระทบทีมีต่อสิงแวดลอ้มและชุมชนอนัเกิดจากผลิตไฟฟ้า หอการคา้จังหวดัฉะเชิงเทราได้เล็งเห็น

ศกัยภาพของพลงังานแสงอาทิตยซึ์งเป็นพลงังานสะอาดและไม่มีวนัหมด ในการนํามาใช้ผลิตกระแสไฟฟ้า จึงได้

ดาํเนินการศึกษาความเป็นไปไดท้างดา้นเทคโนโลยแีละทางดา้นการลงทุน พร้อมทงัศึกษาผลกระทบต่อสิงแวดลอ้ม

และชุมชน จึงผลกัดนัดาํเนินโครงการส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจากพลงังานหมุนเวียน (โซล่าเซลล์) โดยตระหนักถึง

ปัญหาภาวะโลกร้อน ซึงโครงการดงักล่าวสามารถลดก๊าซเรือนกระจกทีปล่อยออกสู่ชนับรรยากาศได ้และเป็นการลด

ภาระค่าใช้จ่ายค่ากระแสไฟฟ้าของผูท้ีติดตงัระบบโซล่าเซลล์ได้ ขณะนีหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา ได้ดาํเนินการ

โครงการนาํร่องติดตงัทีอาคารหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา เพือเป็นตน้แบบให้กบัผูที้สนใจสามารถเขา้มาดูงานเพือ

เป็นแบบอยา่งนาํไปใชก้บัสถานประกอบการตา่งๆ ต่อไป 

      มติทีประชุม รับทราบ 

วาระที  เรืองสืบเนืองจากการประชุม 

4.1 สรุปการจัดกจิกรรมกอล์ฟการกุศล เชือมความสัมพนัธ์หน่วยงานภาครัฐและนักธุรกจิเอกชน 

นายจิตรกร เผด็จศึก (ประธาน) กล่าวว่า หอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา จดักิจกรรมหารายได ้การจดัแข่งขนั

กอล์ฟการกุศลเชือมความสัมพนัธ์หน่วยงานภาครัฐ และนกัธุรกิจเอกชน ชิงถว้ยเกียรติยศ ศาสตราจารยพิ์เศษอรรพล 

ใหญ่สว่าง นายกสมาคมชาวฉะเชิงเทรา อดีตอัยการสูงสุด ในวนัเสาร์ที  กุมภาพนัธ์  ณ สนามโลตสั วลัเลย ์

กอล์ฟ กอลฟ์ รีสอร์ท ถ.องครั์กษ์-บางนาํเปรียว ต.ดอนเกาะกา อ.บางนาํเปรียว จ.ฉะเชิงเทรา รายไดห้ลงัหักค่าใช้จ่าย 

, , .  บาท  และขอขอบคุณคณะกรรมการและสมาชิกหอการคา้ฯ ทีใหก้ารสนบัสนุนการจดักิจกรรมในครังนี 

มติทีประชุม  รับทราบ 
 

.  การจัดทําหนังสือรายงานประจําปี  

นายจอมพงษ์ ชูทับทิม( เลขาธิการ) กล่าวว่า หอการค้าจงัหวดัฉะเชิงเทรา กาํหนดจดัทําหนังสือรายงาน

ประจาํปีทุกปี ประมาณเดือนมีนาคม เพราจะมีการประชุมใหญ่สามญัสมาชิกของทุกปี หนังสือรายรายงานประจาํปี 
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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 

.  การเตรียมจัดประชุมใหญ่สามัญสมาชิก ประจําปี  

นายจิตรกร เผด็จศึก (ประธาน) กล่าววา่หอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา จดัประชุมใหญ่สามญัสมาชิก  

ภายในเดือนมีนาคม   ขอมติทีประชุมไปแต่งตงัคณะทาํงาน และประชุมกลุ่มยอ่ย สรุปวนัเวลาและสถานที เพือ

มาแจง้ใหที้ประชุมทราบ  

มติทีประชุม รับทราบ 

4.5 การจัดทําบุญเลยีงพระอาคารหอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา 

นายจิตรกร เผด็จศึก (ประธาน) กล่าววา่ การจดัทาํบุญเลียงพระอาคารหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา จะขอ 

เสนอวา่ จะจดัวนัประชุมใหญ่สามญัสมาชิก ช่วงเชา้มีพิธีสงฆ ์อาคารหอการคา้ฯ นิมนตพ์ระ  รูป อาหารจดัใส่ปินโต

ใหพ้ระไปฉนัเพลทีวดั เสร็จพิธี คณะกรรมการและสมาชิกหอการคา้ก็ไปประชุมใหญ่สามญัสมาชิกต่อในภาคบ่าย  

มติทีประชุม  รับทราบ 
 

วาระที  เรืองเพือพจิารณา 

5.1 การจดัตงัชมรมบริจาคโลหิตจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

นายจิตรกร เผด็จศึก (ประธาน) กล่าววา่ จากการทีขณะนีมีการแพร่ระบาดของโรคไวรัส-  ซึงสร้างความ 

สูญเสียแก่ชีวิตของประชาชน ตลอดจนมีผูป่้วยต่างๆ จาํนวนมากทีตอ้งการโลหิตเพือไปใช้ในการรักษาจาํนวนมาก 

ด้วยเหตุดังกล่าว ท่านผู ้ว่าราชการจังหวดัฉะเชิงเทรา ได้มีดําริทีจะให้มีการจัดตังชมรมบริจาคโลหิตจังหวัด

ฉะเชิงเทรา ขนึ โดยขอให้ประธานหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา รับไปดาํเนินการ โดยมีทางโรงพยาบาลพุทธโสธร 

เป็นเลขานุการคณะทํางาน จึงขอนํามาให้ทีประชุมพิจารณา ซึงการดําเนินงานจะได้มีการประชุมหารือร่วมกับ

หน่วยงานทีเกียวขอ้งอีกครังหนึง 

มติทีประชุม  เห็นชอบ รับหลกัการ 

5.2 โครงการไฟฟ้าชุมชนเพือเกษตรกรในจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

นายจิตรกร เผด็จศึก (ประธาน) ขอนาํเสนอหลกัการ คือ เพือยกระดบัเศรษฐกิจฐานราก ซึงไม่เพียงมุ่ง 
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ส่งเสริมใหเ้กิดการผลิตไฟฟ้าใชเ้องในชุมชน เพือใหป้ระชาชนทุกคนเขา้ถึงไฟฟ้า และยงัช่วยเพิมรายไดแ้ละลดความ

เหลือมลาํให้กบัประชาชนในระดบัฐานราก สร้างประโยชน์ให้เกิดขึนกบัชุมชนอยา่งแทจ้ริง ส่วนการดาํเนินโครงการ

จะไดน้าํมาร่วมกนัพิจารณาต่อไป 

มติทีประชุม  เห็นชอบ รับหลกัการ 

5.3 โครงการนกัศึกษาพนัธุ์ใหม่ 

นายจิตรกร เผด็จศึก (ประธาน) กล่าวว่า จากนโยบายของภาครัฐไดเ้น้นในการพฒันาประเทศในดา้นต่างๆ 

ทงัภาคอุตสาหกรรมการผลิต ภาคการคา้ บริการ และการท่องเทียว ซึงจะตอ้งใชแ้รงงานทีมีระดบัการศึกษาสูง แต่สิง

ทสีําคญัและมีความจาํเป็นคือแรงงานตอ้งมีทกัษะเฉพาะทีตอบสนองการทาํงานในภาคอุตสาหกรรม ภาคการคา้และ

บริการ ถึงแม้ว่าภาครัฐจะมีการขยายโอกาสทางการศึกษาในระดับสูงผ่านนโยบายต่างๆ อย่างต่อเนือง ด้วยเหตุ

ดงักล่าวจึงมีแนวคิดทีจะดาํเนินโครงการ นกัศึกษาพนัธ์ใหม่ เพือให้ตอบโจทยต์่อความตอ้งการของผูป้ระกอบการที

จะรับนกัศึกษา และเพือช่วยใหน้กัเรียนทีจะจบออกมามีงานทาํอยา่งมนัคงตามสาขาอาชีพต่อไป 

มติทีประชุม  เห็นชอบ รับหลกัการ 

5.4 การร่วมจดักิจกรรมวงิเพอืสิงแวดลอ้ม ร่วมกบั นิตยสาร Refill 

นายจิตรกร เผด็จศึก (ประธาน) กล่าววา่ การทาํงานต่างๆ ใหไ้ดผ้ลและเกิดประสิทธิภาพนัน สิงสําคญัคือตอ้ง 

รณรงค์ให้มีการออกกาํลงักายเพือให้รางกายแข็งแรง ซึงในนามหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา จึงมีแนวคิดทีจะจดั

กิจกรรมวงิเพือสิงแวดลอ้ม ซึงเป็นการรณรงคใ์ห้ประชาชนรักและตระหนดัถึงความสําคญัของสิงแวดลอ้มทีมีผลต่อ

การดาํรงชีวติของประชาชนในโลกนี ซึงการจดักิจกรรมครังนีจะร่วมมือกบันิตยสาร Refill ซึงเป็นผูที้มีประสบการณ์

ในการจดักิจกรรมวิงมาหลายสนามเป็นทียอมรับ และประสบผลสาํเร็จมาโดยตลอด ซึงไดมี้การพูดคุยในเบืองตน้ทาง

นิตยสาร Refill ยินดีทีจะมาร่วมสนบัสนุนในการจดังานครังนี ในการนีจึงขอนํามาเสนอทีประชุมเพือพิจารณา และ

จะไดป้ระชุมเตรียมการในการจดังานต่างๆ ใหส้าํเร็จลุ่ล่วงต่อไป 

มติทีประชุม  เห็นชอบ รับหลกัการ 

5.5 โครงการจดัทาํฝายมีชีวิต 

นายจิตรกร เผด็จศึก (ประธาน) กล่าวนาํเสนอเพือพิจารณาโครงการจดัทาํฝายมีชีวิต ณ แหล่งตน้นาํบาง 

ปะกง มีว ัตถุประสงค์เพือให้ป่าต้นนํามีความอุดมสมบูรณ์  ปลูกฝังให้ประชาชนเกิดความรักและหวงแหน

ทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนเพือใหมี้แหล่งนาํทาํการเกษตรในฤดูแลง้ ดว้ยการนอ้มนาํศาสตร์ของพระราชา มาใชใ้น

การดาํเนินชีวิต เพิมศกัยภาพในการทาํมาหากินของคนในทอ้งถิน สร้างรายไดเ้พมิขนึจากการทาํการเกษตร ฝายมีชีวิต

เป็นการบรรเทาปัญหานําท่วม นําหลาก ปัญหาภัยแล้ง ปัญหานําใตดิ้น โดยใช้ภูมิปัญญาชาวบ้านผสมผสานกับ

แนวคิดการจดัการตนเองของชุมชน ให้ชุมชนลุกขึนมาเรียนรู้ขอ้มูลนาํของชุมชน โดยชุมชนจนสามารถจดัการนาํได้

เอง โดยหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทราจะไดด้าํเนินการจดัทาํฝ่าย ณ แหล่งตน้นาํบางปะกงต่อไป 

มติทีประชุม  เห็นชอบ รับหลกัการ 

 

วาระที  ข้อเสนอเข้าสู่ กกร. เพือนําเสนอสู่ กรอ.จังหวัดฉะเชิงเทรา 

 นายจิตรกร เผด็จศึก (ประธาน) กล่าววา่ ขอ้เสนอจากหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา 

เรืองเสนอติดตาม 

) โครงการศึกษาสาํรวจออกแบบสูบกลบัอา่งเก็บนาํคลองสียดั (สูบนาํคืนถิน) 

) โครงการยกระดบันาํประปาเพือนาํไปสู่ประปาดืมได ้
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) การส่งเสริมการท่องเทียวทางสายนาํ 

) การติดตามโครงการรถบรรทุกสีขาว จงัหวดัฉะเชิงเทรา 

เรืองเสนอใหม่ 

) การพฒันาการศึกษาทุกช่วงวยัใหเ้กิดประสิทธิภาพ 

) การลดหยอ่นภาษี  เท่า แก่ผูป้ระกอบการทีเขา้ร่วมโครงการส่งเสริมอาชีพคนพิการ ตามมาตรา  

) ขอใหภ้าครัฐมีหน่วยงานกลางในการเป็นศูนยส่์งเสริมและเผยแพร่ขอ้มูลการใชพ้ลงังาน 

      ไฟฟ้าทางเลือกรองรับสู่การเป็นเมือง Smart City 

) ผลกัดนัโครงการศึกษาสาํรวจออกแบบการก่อสร้างถนนเลียบชายทะเลเชือมต่อจากตาํบลบางทราย จงัหวดัชลบุรี  

    ผา่น ตาํบลสองคลอง อาํเภอบางปะกง ต่อเชือมถึงอาํเภอบางปู จงัหวดัสมุทรปราการ 

) โครงการวางท่อระบายนาํพร้อมบ่อพกันาํ ริมถนนทางหลวงชนบท สาย ฉช.  พร้อมเพมิไฟทาง 

     บริเวณสะพานขา้มคลอง (สะพานแขวงกลนั และ สะพานขนุพิทกัษ)์ 

) โครงการสร้างสะพานขา้มคลองท่าถวัทีชาํรุด 

) โครงการเพิมประสิทธิภาพสถานีสูบนาํท่าถวั จงัหวดัฉะเชิงเทรา 

) ติดตามการก่อสร้างด่านชงันาํหนกั เพือลดปัญหารถบรรทุกนาํหนกัเกิน 

) การแกปั้ญหาแรงงานขาดแคลน ป้องกนัการลกัลอบแรงงานเขา้มาโดยผิดกฎหมาย โดยใหเ้ร่งรัด 

    กระบวนการ MOU ทีถูกตอ้งจากต่างประเทศ 

10) การศึกษาแนวทางการแกไ้ขปัญหาการจราจรบริเวณแยกไก่หมุน 

) โครงการไฟฟ้าชุมชนเพือเกษตรกรในจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

)โครงการทุ่งซาฟารีในป่าธรรมชาติ ระบบสกายวอร์ค 

มติทีประชุม รับทราบ 

 

วาระที  เรืองแจ้งเพือทราบ / ข้อเสนอ จาก YEC หอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา  

นายโชติอนนัต ์ปินถานนัต ์(ประธาน YEC) กล่าววา่ หอการคา้ไทย กาํหนดใหมี้การจดัโครงการอบรม

หลกัสูตรผูป้ระกอบการรุ่นใหม่หัวใจพอเพียง รุ่นที  (SEED ) โดยกาํหนดใหม้ีการจดัอบรม ระหว่างวนัที -  

มีนาคม  ณ โรงแรมริเวอร์ตนั อมัพวา อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม  

มติทีประชุม รับทราบ 

 

วาระที  เรืองอืนๆ   - ไม่มี - 

ปิดประชุม เวลา  .  น. 

 

 

( นายจอมพงษ ์ชูทบัทิม  ) 

เลขาธิการหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา /ตรวจรายงานการประชุม 

 

นายพรชยั ธรรมจรูญ  ผูจ้ดัการหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา / บนัทึกรายงานการประชุม 

นางนาํฝน ชะเอมทอง   เจา้หนา้ทีหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา / พิมพร์ายงานการประชุม 
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