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รายงานการประชุมคณะทีปรึกษาและคณะกรรมการบริหารหอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา ครังที /  

ในวันพฤหัสบดีที  มีนาคม  เวลา .  น. ผ่านระบบการประชุมออนไลน์  Application Zoom 

 

ผู้เข้าร่วมประชุม  

1. นายสมนึก ทกัษิณา      ทปีรึกษาประธาน 

2. นายอุทยั ศรีสาลีกุลรัตน์      ทปีรึกษาประธาน 

3. นายจิตรกร เผด็จศึก      ประธาน 

4. นายชยัรัตน์ โสธรนพบุตร      รองประธาน 

5. นายมนสั ตนังาม       รองประธาน 

6. นางขนัคาํ  ศรีวรรณ      รองประธาน 

7. นายอาทร ผดุงเจริญ      รองประธาน 

8. นายวสันต ์ศิรินภารัตน์      รองประธาน 

9. นางสาวปาลาวดี เนืองจาํนงค ์     รองประธาน 

10. นายณรงคศ์กัดิ แกว้เมืองเพชร     รองประธาน 

11. นายยทุธนา มาตเจือ      รองประธาน 

12. นายพงศธ์ร เผา่บรรจง      รองประธาน 

13. นายอาภรณ์ วชัระ       รองประธาน 

14. นายจอมพงษ ์ชูทบัทิม      เลขาธิการ 

15. นายธานินทร์ เสริมศกัดิศศิธร     เหรัญญิก 

16. นายพิรธรรม จิงเจริญ      กรรมการ 

17. นางพรภิรมย ์ ศิริปุณย ์      กรรมการ 

18. นายประสิทธิ ลาภพิทกัษม์งคล     กรรมการ 

19. นายสุรัตน์ จรกรรณ      กรรมการ 

20. นายมงคล เลิศเกียรติดาํรงค์     กรรมการ 

21. นายสมพงษ ์นาํศรีเจริญสุข     กรรมการ 

22. นายธนเดช จิตพิทยานุภาพ     กรรมการ 

23. นางอภินันทภ์รณ์ ใตห้ลา้สถาพร     กรรมการ 

24. ร้อยโทสมศกัดิ ยคุขะระ      กรรมการ 

25. นางสาวสรวงสุดา กอหา      กรรมการ 

26. นายโชติอนนัต ์ปินถานนัต ์     ประธาน YEC 

27. นายทวทีรัพย ์       สมาชิก 

28. นายคณิต นิมเจริญ      สมาชิก 

29. นายนิพนธ์ สุกเพช็ร      สมาชิก 
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วาระที  เรืองประธานแจ้งให้ทีประชุมทราบ 
 

- กจิกรรมร่วมกบัหอการค้าอืนๆ 

 เมษายน  เวลา .  น. หอการค้าจังหวดัฉะเชิงเทรา จัดกิจกรรมมอบบ่อนําเพือการเกษตร ตาม

โครงการ “แกไ้ขปัญหาภยัแลว้เพือช่วยเหลือเกษตรกรแบบเบ็ดเสร็จยงัยืน ตงัแต่ตน้นาํ จนถึงปลายนาํ” ณ พืนที หมู่ 

 บา้นหินแร่ ต.ท่าถ่าน อ.สนามชยัเขต จงัหวดัฉะเชิงเทรา 

 เมษายน  เวลา . - .  น. น. นายจิตรกร เผด็จศึก ประธาน ร่วมประชุมคณะกรรมการส่งเสริม

หอการคา้จงัหวดัและพฒันาเศรษฐกิจภูมิภาคหอการคา้ไทย ครังที  /   ผ่านระบบ Meet  

 เมษายน  เวลา . - .  น นายโชติอนันต์ ปินถานันท์ ประธาน YEC ร่วมประชุมประธาน

ผูป้ระกอบการรุ่นใหม่ YEC ทวัประเทศ ผา่นระบบ VDO Conference  

 เมษายน  นายจิตรกร เผด็จศึก ประธาน ร่วมประชุมใหญ่สามญัสมาชิกสภาหอการคา้แห่งประเทศ

ไทย ประจาํปี ครังที   ณ  ห้องแกรนดบ์อลรูม โรงแรมแกรนด์ ไฮแอท เอราวณั กรุงเทพมหานคร  

25 เมษายน  เวลา .  น. – .  น. หอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา ทาํกิจกรรมมอบอุปกรณ์การส่งเสริม

การสร้างงานสร้างอาชีพแก่คนพิการ ตามมาตรา  ณ บา้นผูพ้ิการวดัทด อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา โดยนายไมตรี ไตรติ

ลานนัท ์ผูว้า่ราชการจงัหวดัฉะเชิงเทรา พร้อมส่วนราชการทีเกียวขอ้ง เขา้ร่วมกิจกรรม 

28 เมษายน  เวลา . - .  น. หอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา จดัประชุมใหญ่สามญัสมาชิก ประจาํปี 

 และจดับรรยายพิเศษ ในหัวขอ้ “มุงมองของพ่อเมืองต่อการพฒันาเศรษฐกิจอย่างยงัยืน” โดยนายไมตรี ไตรติ

ลานนัท ์ผูว้า่ราชการจงัหวดัฉะเชิงเทรา ณ ศาลาเอนกประสงค ์วดัผาณิตาราม อ.บา้นโพธิ จ.ฉะเชิงเทรา 

30 เมษายน  เวลา .  น. หอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา จดัประชุมผ่านระบบ Zoom เพือโหลด TCC 

Connect หอการคา้  

 พฤษภาคม  เวลา . - .  น. นายจิตรกร เผด็จศึก ประธาน  ประชุมชีแจวแนวทางการดาํเนินงาน

และรูปแบบการจดัทาํแผนยทุธศาสตร์ทางดา้นเศรษฐกิจสาํหรับภาคเอกชน กบัหอการคา้ไทย  ผา่นระบบ Zoom 

4 พฤษภาคม 2565 หอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา ร่วมเยยีมชมงานจาํนวน 2 สถานที ประกอบดว้ย 

เวลา 10.00 น. เยียมชม “บา้นสวนเรือนไทย” เป็นบา้นทรงไทย , บา้นตน้ไม ้, บา้นกลบัหัว ในแหล่งธรรมชาติ เพือ

ส่งเสริมเป็นแหล่งท่องเทียว ตงัอยู ่ต.นครเนืองเขต อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา  เวลา 13.00 น. เยียมชม บริษทั แสนภูดาษ 

เฮลท์คลบั แอนด์ ทรีทเมนท์ จาํกดั เป็นศูนยบ์ริการดูแลสุขภาพแนวผสมผสานแบบครบวงจร ทงัแพทยแ์ผนไทย 

แพทยแ์ผนปัจจุบนั แพทยผิ์วพรรณความงาม ตงัอยู ่118-118/1 หมู่ 4 ต.ลาดขวาง อ.บา้นโพธิ จ.ฉะเชิงเทรา 

 6 พฤษภาคม  เวลา .  น. หอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา จดัประชุมร่วมกบัผูป้ระกอบการ ในการดาํเนิน

โครงการไฟฟ้าชุมชนเพือผูมี้รายไดน้อ้ย ณ หอ้งประชุม อาคารหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา 

6 พฤษภาคม   เวลา .  น. หอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา จดัประชุมผ่านระบบ Zoom เพือโหลด TCC 

Connect หอการคา้  
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 6 พฤษภาคม  เวลา .  น. เข้าพบผูว้่าราชการจังหวดัฉะเชิงเทรา นายไมตรี ไตรติลานันท์ และ

หน่วยงานทีเกียวขอ้งในเรืองโครงการไฟฟ้าชุมชนเพือผูม้ีรายไดน้อ้ย ณ ห้องรับรอง ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

 11 พฤษภาคม  เวลา .  น. หอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา จดักิจกรรมปลูกป่า เพือคืนความสมบูรณ์สู่

ธรรมชาติ ในวนัตน้ไมป้ระจาํปีของชาติ พ.ศ.  ณ บริเวณป่าไทรสามขา บา้นนาอีสาน หมู่  ต.ท่ากระดาน อ.

สนามชยัเขต จ.ฉะเชิงเทรา 

12 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.30 น.หอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา ร่วมประชุมเพือดาํเนินโครงการ ไฟฟ้าชุมชน

เพือช่วยเหลือผูม้ีรายได้น้อย โดยการใช้พลงังานแสงอาทิตยร์ะบบโซล่าเซลล์ ด้วยสโลแกรนด์ “หลงัคาของท่าน

ช่วยเหลือสังคมได”้ ณ หอ้งประชุม อาคารหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา 

18 พฤษภาคม 2565 เวลา 14.00 น. หอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา ร่วมศึกษาดูงานของโรงเรียนราชินีมูลนิธิ 

ตงัอยู่ ต.คลองเขือน อ.คลองเขือน จ.ฉะเชิงเทรา ซึงมีการจดัการเรียนการสอนตงัแต่ระดบัชนัมัธยมศึกษาปีที 1 - 4 

และจะขยายต่อไปปีละชนั จนถึงระดบัชนัมธัยมศึกษาปีที 6 โดยใชสื้อการสอนเป็นภาษาองักฤษ ควบคู่กบัหลกัสูตร 

Cambridge Syllabus ประเทศองักฤษ ทางโรงเรียน เชิญคณะหอการค้าเยียมเยือน เพือร่วมให้ข้อเสนอแนะในการ

พฒันาการเรียนการสอนของโรงเรียน เพือใหเ้ป็นโรงเรียนทีมีคุณภาพสูงอีกแห่งหนึงของจงัหวดัฉะเชิงเทรา  

 

- กจิกรรมร่วมภาครัฐ 

 มีนาคม  หอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา ร่วมเป็นเจ้าภาพทาํบุญทอดผา้ป่าสมทบกองทุนพฒันาเด็ก

ชนบทในพระบรมราชูปถมัภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ อาคารเจษฏาบดินทร์ ค่าย

สมเด็จพระนงัเกลา้ กองพลทหารราบที  จงัหวดัฉะเชิงเทรา 

  เมษายน  เวลา . - .  น. นายชยัรัตน์ โสธรนพบุตร รองประธาน ประชุมเพือวางแผนการพฒันา

ยกระดับคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ์ให้แก่ผูผ้ลิตผูป้ระกอบการ OTOP ณ ห้องบางปะกง โรงแรมทีวินเทจ ต.ท่า

ทองหลาง อ.บางคลา้ จ.ฉะเชิงเทรา 

  เมษายน  เวลา .  น. นายจิตรกร เผด็จศึก ประธาน ร่วมพิธีเปิดงานวนัมะม่วงและของดีเมืองแปด

ริว ครังที  ปี  ณ โรงเรียนวดัโสธรวรารามวรวิหาร อาํเภอเมือง จงัหวดัฉะเชิงเทรา 

 เมษายน  เวลา .  น. นายจิตรกร เผด็จศึก ประธาน ร่วมประชุมคณะทาํงานดา้นการตลาดระดับ

จงัหวดั (เซลลแ์มนจงัหวดั) ครังที  /  ณ ห้องประชุมนนทรีชนั  สาํนกังานพาณิชยจ์งัหวดัฉะเชิงเทรา 

 เมษายน  เวลา .  น. กิจกรรมจิตอาสาพฒันาและพิธีบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติฯ เพือ

สํานึกในพระมหากรุณาธิคุณในโอกาสวนัสําคัญของชาติไทย เนืองในวนัคล้ายวนัพระราชสมภพ สมเด็จพระ

กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ วดัคงคาราม (วดับน) ตาํบลบางปะกง 

อาํเภอบางปะกง จงัหวดัฉะเชิงเทรา 

 เมษายน  กาํหนด เวลา .  น. คณะกรรมการหอการคา้ฯ ร่วมบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ ถวายพระ

พุทธธรรมจกัร องค์ที  ณ วดัแพรกนกเอียง อาํเภอเมือง จงัหวดัฉะเชิงเทรา ตงัขบวน ณ วดับางปรงธรรมโชติกา

ราม อาํเภอเมือง จงัหวดัฉะเชิงเทรา 

 เมษายน  เวลา .  น. นายพงศธร เผ่าบรรจง รองประธาน ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมการป้องกัน

และลดอุบติัเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต ์ณ หอ้งประชุมมรุพงษศิ์ริพฒัน์ ชนั  ศาลากลางจงัหวดัเชิงเทรา 
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 เมษายน  เวลา . - .  น. นายจิตรกร เผด็จศึก ประธาน ร่วมรับฟังมาตรการป้องกนัและควบคุม

โรคในพืนทีเฉพาะในสถานประกอบการโรงงานอุตสาหกรรมโดยวิธีการอบรมแบบออนไลน์ผา่นโปรแกรม Zoom  

 เมษายน  เวลา .  น. นายยุทธนา มาเจือ รองประธาน ร่วมประชุมซักซ้อมแนวทางการขบัเคลือน

ศูนยอ์าํนวยขจดัความยากจนและพฒันาคนทุกช่วงวยัยงัยนื ตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง(ศจพ.) ผ่านกลไก 

มูลนิธิ สมาคม และภาคีเครือข่ายในพืนที จงัหวดัฉะเชิงเทรา ณ ห้องประชุมมรุพงศศิ์ริพฒัน์ ชนั  ศาลากลางจงัหวดั

ฉะเชิงเทรา 

 เมษายน  . - .  น นายพรชัย ธรรมจรูญ ผู ้จ ัดการหอการค้าฯ ร่วมโครงการสร้างขีด

ความสามารถทกัษะดา้นดิจิทลั งาน PR เพือสร้างการรับรู้สู่ประชาชนกิจกรรมอบรมหลกัสูตร การเขียนคอนเทนต์

การพากเสียง การถ่ายภาพ และตดัต่อคลิปวิดีโอ ณ ห้องประชุมพระยาศรีสุนทรโวหาร (นอ้ยอารยางกุล) ชนั  ศาลา

กลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

 เมษายน  เวลา .  น. นายพงษ์ศักดิ เสริมศกัดิศศิธร รองประธาน ร่วมประชุมคณะกรรมการ

โรคติดต่อระดบัจงัหวดัฉะเชิงเทรา ณ หอ้งประชุมมรุพงษศิ์ริพฒัน์ ชนั  ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

 เมษายน  เวลา .  น. นายจิตรกร เผด็จศึก ประธาน ประชุมหารือมาตราการการรับซือมะม่วงจาก

เกษตรกรจงัหวดัฉะเชิงเทรา ณ หอ้งประชุมสาํนกังานพาณิชยจ์งัหวดัฉะเชิงเทรา 

 เมษายน  เวลา .  น. คณะกรรมการหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา ร่วมทาํบุญตกับาตรขา้วศาล

อาหารแหง้เนืองในวนัสงกรานตป์ระจาํปี  ณ บริเวณศาลาจตัุรมุข สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์บรมราชนจงัหวดั

ฉะเชิงเทรา  

-  เมษายน  เวลา . - .  น. คณะกรรมการหอการคา้ฯ ร่วมกิจกรรมส่งเสริมการท่องเทียวเชิง

วฒันธรรมและประวติัศาสตร์ เชิดชูเกียรติและเฉลิมฉลองในวาระ  ปีชาตกาล พระยาศรีสุนทรโวหาร (น้อยอา

รยางค์กูร) บุคคลสําคญัของโลกและอญัเชิญพระพุทธะโสธรจาํลอง  นิว ณ พิพิธภณัฑ์เมืองฉะเชิงเทรา (จวนผูว้่า

ราชการจงัหวดัฉะเชิงเทรา)  

 เมษายน  เวลา .  น. นายยุทธนา มาตเจือ รองประธาน ร่วมพิธีทาํบุญฉลองอดัพระธรรมมงัคลา

จารยว์ิ.(ประยงคปิ์ยวณุโณ) และรับโล่เกียรติคุณเพือเป็นการขอบคุณ/อนุโมทนาบุญทีสนบัสนุนงานออกเมรุและพิธี

พระราชทานเพลิงศพพระธรรมมงัคลาจารย ์วิ.  ณ ศาลาพระทาํมงัคลาจารย ์(ศาลาชายนาํ ชนั )  ณ วดัโสธรวรารามว

ริหาร ตาํบลหนา้เมือง อาํเภอเมือง จงัหวดัฉะเชิงเทรา   

 เมษายน  เวลา .  - .  น. นายจิตรกร เผด็จศึก ประธาน , นายพงษ์ศกัดิ เสริมศกัดิศศิธร รอง

ประธาน และนายจอมพงษ ์ชูทบัทมิ รองประธาน/เลขาธิการ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงานโครงการผลิตบณัฑิตพนัธุ์

ใหม่เพือสร้างกาํลงัคนทีมีสมรรถนะสูงสําหรับอุตสาหกรรมหลกัสูตรประกาศนียบตัรการฝึกอบรมอิเล็กทรอนิกส์

อจัฉริยะ และเยียมชมผลงานการดาํเนินงานของโครงการ ณ วิทยาลยัเทคนิคฉะเชิงเทรา ตาํบลหน้าเมือง อาํเภอเมือง 

จงัหวดัฉะเชิงเทรา   
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 เมษายน   นายจิตรกร เผด็จศึก ประธาน ร่วมประชุมเพือหารือแนวทางการดาํเนินกิจกรรมเชือมโยง

กระจายผลไมอ้อกนอกแหล่งผลิตสินคา้มะม่วงตามโครงการบริหารจดัการผลไม ้ปี  จงัหวดัฉะเชิงเทรา ณ ห้อง

ประชุมนนทรี สาํนกังานพาณิชย ์จงัหวดัฉะเชิงเทรา  

 เมษายน  เวลา .  - .  น. นายจอมพงษ ์ชูทบัทิม เลขาธิการ ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมใน

การทบทวนแผนพฒันาจงัหวดัฉะเชิงเทราพ.ศ.  ถึง  นะห้องประชุม มรุพงษ์ศิริพฒัน์ ชัน  ศาลากลาง

จงัหวดัฉะเชิงเทรา  

 เมษายน  เวลา .  น. นายชัยรัตน์ โสธรนพบุตร รองประธาน ร่วมประชุมคณะกรรมการเพือ

แกไ้ขปัญหาเกษตรกรอนัเนืองมาจากผลิตผลการเกษตรระดับจงัหวดัฉะเชิงเทรา ครังที  /  ณ ห้องประชุมมรุ

พงศสิ์สุนทรพิพิธชนัสามศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

  เมษายน  เวลา .  - .  น. นายจอมพงษ์ ชูทับทิม เลขาธิการ ร่วมประชุมคณะอนุทํางาน

ขบัเคลือนการพฒันาเมืองอจัฉริยะจังหวดัฉะเชิงเทรา ด้านเศรษฐกิจอจัฉริยะ เพือกลนักรองและพิจารณาขอ้เสนอ

โครงการส่งเสริมและสนับสนุนให้ชุมชนเขา้ถึงและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีหรือวตันกรรมดิจิทลั ในพืนทีจังหวดั

ฉะเชิงเทรา ผ่านระบบออนไลน์ Google Meet 

 เมษายน  เวลา .  น. นายจิตรกร เผด็จศึก ประธาน  ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุน

ส่งเสริมการจดัสวสัดิการสังคมจงัหวดัฉะเชิงเทรา ครังที /  ณ ห้องประชุมพระยาศรีสุนทรโวหาร (นอ้ย อาจาร

ยางกูล) ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

 เมษายน  เวลา .  - .  น. นายณรงคศ์กัดิ แกว้เมืองเพชร รองประธาน ร่วมประชุมสนทนากลุ่ม

ย่อย ครังที  การวางและจดัทาํผงัเมืองรวมชุมชน ท่าตะเกียบจงัหวดัฉะเชิงเทรา ณ หอประชุมท่าตะเกียบ ทีว่าการ

อาํเภอท่าตะเกียบ อาํเภอทา่ตะเกียบ จงัหวดัฉะเชิงเทรา  

 เมษายน  เวลา .  - .  น. นายจอมพงษ ์ชูทบัทิมเลขาธิการ  ร่วมประชุมเพือรับฟังและระดม

ความคิดเห็นด้วยระบบออนไลน์เกียวกับการบริหารจดัการนาํในพืนที เชือมต่อภูมิภาคเจา้พระยาตอนล่างและเขต

พฒันาเศรษฐกิจภาคตะวนัออกประชุมรูปแบบออนไลน์ ผา่นโปรแกรม (Zoom)   

 เมษายน   เวลา . - .  น. นายจิตรกร เผด็จศึก ประธาน ร่วมประชุมการเตรียมความพร้อมใน

การทบทวนแผนพฒันาจงัหวดัฉะเชิงเทรา ประเด็นการพฒันายกระดบัภาคเกษตร และการพฒันา ดา้นการท่องเทียว 

ณ ห้องประชุมศูนยด์าํรงธรรมจงัหวดัเชิงเทรา ชนั  ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

   เมษายน  เวลา . - .  น. นายจิตรกร เผด็จศึก ประธาน ร่วมประชุมการบริหารจัดการ

ทรัพยากรชาติคลองสวยนาํใสสร้างรายได ้ณ หอ้งประชุมสุนทรพิพิธ ชนั  ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

26 เมษายน 2565 เวลา .  น นายจอมพงษ์ ชูทบัทิม เลขาธิการ ร่วมประชุมขบัเคลือน BCG Model ดา้น

เกษตรกรระดบัจงัหวดัฉะเชิงเทรา ครังที   / 2565  ผ่านระบบประชุมทางไกลออนไลน์ โดยใช้ Application  Zoom 

cloud meeting 
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26 เมษายน 2565 เวลา 08.30-16.30 น. นายจิตรกร เผด็จศึก ประธาน ร่วมสัมมนาโครงการสร้างนวตักรรม

อุตสาหกรรมอาหารและอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปสู่ตลาดโลก ณ โรงแรมซันธาราเวลเนสรีสอร์ท จังหวัด

ฉะเชิงเทรา 

28 เมษายน  เวลา 9.30 น. นายยุทธนา มาตาเจือ รองประธาน ร่วมประชุมคณะกรรมการการพฒันา

ท่าเรือบก เพือนาํไปสู่การเป็นศูนยก์ลางโลจิสติกส์ จงัหวดัฉะเชิงเทรา ณ ห้องประชุมพระยาศรีสุนทรโวหาร(น้อยอา

รยางคก์ุล) ชนั  ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา  

28 เมษายน 2565 เวลา . - .  น. นายณรงค์ศักดิ แก้วเมืองเพชร รองประธาน ร่วมประชุมเชิง

ปฏิบติัการกลางวางผงันโยบายระดบัประเทศ ครังที  (ร่าง) วิสัยทศัน์และแนวคิดการพฒันาพืนทีประเทศเชือมโยง

การพัฒนาพืนทีทุกมิติสร้างสันนาวดัตะกรรมพร้อมรับการเติบโตอย่างยงัยืนของพืนทีภาคตะวนัออก ผ่านสือ

อิเล็กทรอนิกส์ ( Video Conference) 

29 เมษายน 2565 เวลา 9.30 น. นายจอมพงษ์ ชูทิมเลขาธิการ ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจาํเดือน

เมษายน 2565 ณ ห้องประชุมมรุพงษศ์ิริพฒัน์ ชนั  ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

29 เมษายน 2565 เวลา 13.30 น.  นายยุทธนา มาตเจือ รองประธาน ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์

อาํนวยการขจดัความยากจนและพฒันาคนทุกช่วงวยัอย่างยงัยืนตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงฉะเชิงเทรา    

ณ ห้องประชุมศิริพฒัน์ ชนั  ศาลากลางจงัหวดัเชิงเทรา 

 2 พฤษภาคม 2565 เวลา .  - .  น. นายจิตรกร เผด็จศึก ประธาน ร่วมประชุมคณะทาํงานพฒันาทีราช

พสัดุแปลงหมายเลขทะเบียนที ฉช. 318 ตาํบลบางปะกง อาํเภอบางปะกง จงัหวดัเชิงเทรา ครังที  /2565 ณ ห้อง

ประชุมสุนทรพพิธิ ชนั  ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา  

3 พฤษภาคม  เวลา .  น. นายจิตรกร เผด็จศึก ประธาน ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อระดับ

จงัหวดัฉะเชิงเทรา ณ หอ้งประชุมมรุพงษศิ์ริพฒัน์ ชนั  ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

6 พฤษภาคม  เวลา . - .  น. นายณรงคศ์กัดิ แก้วเมืองเพชร รองประธาน ประชุมประถมนิเทศ

โครงการ (สัมมนา ครังที ) งานบริการด้านวิศวกรรมการสํารวจและออกแบบรายละเอียดโครงการจ้างวิศวกรที

ปรึกษาสํารวจและออกแบบทางหลวง  ช่องจราจร บนทางหลวงหมายเลข  ช่วง อ.ลาํลูกกา-คลอง  ณ ห้อง

ประชุมทีวา่การอาํเภอบางนาํเปรียว จงัหวดัฉะเชิงเทรา 

9 พฤษภาคม 2565 เวลา 13.30 น. นายจอมพงษ์ ชูทับทิม เลขาธิการ ร่วมโครงการประกวดหมู่บา้นตน้แบบ

การน้อมนําแนวพระราชทานพระราชดาํริไปประยุกตใ์ช้โครงการ ๙: 10 ปฏิบติับูชาสืบสานรักษาต่อยอดเพือพฒันา

ชุมชน ประจาํปี 2565 ณ หอ้งประชุมพระยาศรีสุนทรโวหารฯ (นอ้ยอารยางคกุ์ร) ชนั  ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

11-12 พฤษภาคม   นายพงศธร เผ่าบรรจง รองประธาน  ประชุมเชิงปฏิบติัการจดัทาํแผนพฒันาจงัหวดั

ฉะเชิงเทรา พ.ศ. -  (ฉบับทบทวน) และการจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจาํปีของจังหวดัฉะเชิงเทรา 

ปีงบประมาณ  ณ หอ้งประชุมเทพราช โรงแรมซนัธาราเวลเนสรีสอร์ท อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 
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12 พฤษภาคม 2565 เวลา 13.00 น. นายจิตรกร เผด็จศึก ประธาน นายพงษ์ศกัดิ เสริมศกัดิศศิธร นายวิชาญ 

สัจจาพิทกัษ์กุล รองประธาน ร่วมโครงการเปิดเทอมใหม่ปันนาํใจส่งน้องไปเรียน ณ ศูนยก์ารคา้โรบินสันไร้สไตล์

ฉะเชิงเทรา อาํเภอเมือง  จงัหวดัฉะเชิงเทรา  

12 พฤษภาคม 2565 เวลา 13.30 น. นายจอมพงษ์ ชูทบัทิม เลขาธิการ ร่วมประชุมคณะกรรมการประสาน

แผนพฒันาทอ้งถินระดบัจงัหวดั ครังที  / 2565 ณ หอ้งประชุมสภาองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัฉะเชิงเทรา ตาํบลบาง

แกว้ อาํเภอเมือง จงัหวดัฉะเชิงเทรา อาํเภอเมือง  จงัหวดัฉะเชิงเทรา 

17 พฤษภาคม  เวลา . - .  น. นายจิตรกร เผด็จศึก ประธาน , นางสาวปคุณา บุญก่อเกือ กรรมการ  

ได้รับประกาศนียบัตรเป็นผูท้รงคุณวุฒิ งานวิจยัและพัฒนายกระดับผลิตผลทางการเกษตรและอาหารแปรรูปสู่

นวตักรรมใหม่ประจาํท้องถินของจงัหวดัฉะเชิงเทราเพือรองรับ EEC ณ ห้องการะเกด มหาวิทยาลยัราชภฏัราช

นครินทร์ 

17 พฤษภาคม 2565 เวลา 13.30 น. นายจิตรกร เผด็จศึก ประธาน ร่วมประชุมคณะกรรมการกาํหนดราคา

ทรัพยจ์งัหวดัฉะเชิงเทรา ณ สาํนกังานบงัคบัคดีจงัหวดัฉะเชิงเทรา  

17 พฤษภาคม 2565 เวลา .  น.นายจอมพงษ ์ชูทบัทิม เลขาธิการ  ร่วมประชุมคณะทาํงานพฒันาท่าเรือบก 

( Dry Port)เพือนําสู่การเป็นศูนยก์ลางรายชือติดจงัหวดัฉะเชิงเทรา ครังที  / 2565 ณ ห้องประชุมพระยาศรีสุนทร

โวหาร (นอ้ยอารยางคก์ุล) ชนั  ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา  

 พฤษภาคม  เวลา .  น. นางสาวอภินนัท ์ใตห้ลา้สถาภรณ์ รองเลขาธิการ คณะกรรมการให้ความ

ช่วยเหลือผูป้ระสบภยัพิบติั จงัหวดัฉะเชิงเทรา ( ก.ช.ภ.จ.ฉช) ครังที /  ณ ห้องประชุม 

 พฤษภาคม  เวลา .  น. นายยุทธนา มาตเจือ รองประธาน ร่วมประชุมคณะกรรมการพิจารณา

กาํหนดและปรับปรุงเงือนไขใบอนุญาตประกอบการขนส่ง ไม่ประจาํทางด้วยรถทีใชใ้นการขนส่งสัตว์หรือสิงของ

ประจําจังหวดัฉะเชิงเทรา ครังที  /  ณ ห้องประชุมศูนย์ GPS ฉะเชิงเทรา ชัน  สํานักงานขนส่งจังหวัด

ฉะเชิงเทรา  

 พฤษภาคม  เวลา .  น. นายสมพงษ์ นําศรีเจริญสุข กรรมการ ร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์

อาํนวยการป้องกนัปราบปรามยาเสพติด จงัหวดัฉะเชิงเทรา ครัง /  ณ ห้องประชุมศิริพฒัน์ ชนั  ศาลากลาง

จงัหวดัเชิงเทรา 

- กจิกรรมอืนๆ 

  พฤษภาคม พ.ศ.  เวลา . -  .  น. หอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา โดยคณะกรรมการ กกร.จงัหวดั

ฉะเชิงเทรา คณะกรรมการหอการคา้ฯ ร่วมฟังการเสวนา ในงาน MANGO OPEN HOUSE พลิกโฉม !!! สร้างสรรค์

แบบมือโปร เปลียนมะม่วงฉะเชิงเทรา เปลียนความสุก...ไปสู่ความสําเร็จ ณ ห้องประชุมเทพราช A โรงแรมซนัธารา 

เวลเนส รีสอร์ท แอนดโ์ฮเทล จงัหวดัฉะเชิงเทรา และระบบออนไลน์ ZOOM 

  พฤษภาคม  เวลา . - .  น. ร่วมประชุมคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน  สถาบัน (กกร.) 

จงัหวดัฉะเชิงเทรา ครังที /  ณ ห้องประชุมสุนทรพิพิธ ชนั  ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา  

 มติทีประชุม  รับทราบ 
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วาระที  เรืองรับรองรายงานการประชุม ครังที /  

มติทีประชุม  รับรอง  
 

วาระที  เรืองรายงานติดตามความคืบหน้าของโครงการต่างๆ 

 โครงการขับเคลือน TCC Connect 

นายจอมพงษ ์ชูทบัทิม เลขาธิการ กล่าวว่า ในช่วงเดือนมกราคม - กุมภาพนัธ์  ไดป้ระสานาติดตามการ

โหลดแอบพิเคชนั TCC Connect เพือรับสิทธิประโยชน์ต่างๆ ทีหอการคา้ไทย และหอการค้าจงัหวดัมอบให้อย่าง

มากมาย ยอด ณ วนัที  มีนาคม  ยอดเข้าระบบ MR  = 383 ราย สามารถโหลดเข้าระบบแอบพิเคชัน TCC 

Connect 129 ราย  คิดเป็น  เปอร์เซ็นต ์จาก  เปอร์เซนต ์ 

มติทีประชุม  รับทราบ 
 

 โครงการส่งเสริมการท่องเทียวทางสายนาํ 

นายจิตรกร  เผด็จศึก (ประธาน) กล่าววา่ เป็นโครงการทีมุ่งมนัให้เกิดการท่องเทียวทางสายนาํ ของแม่นาํบาง

ปะกง โดยหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา ไดมี้การผลกัดนัมาโดยตลอด ปัจจุบนัมีท่าเทียบเรือพร้อม มีการจดักิจกรรม

ท่องเทียวทางนาํต่างๆ อยูบ่่อยครัง เพือให้เกิดภาพการท่องเทียวทางนาํ ส่งเสริมแหล่งท่องเทียวสองฝังแม่นาํบางปะกง 

โดยนายไมตรี ไตรติลานันท์ ผูว้่าราชการจงัหวดัฉะเชิงเทรา ไดใ้ห้ความสําคญัและให้ประสานความร่วมมือจากทุก

ภาคส่วน ทงัภาครัฐและเอกชน และๆประชาชนให้ความร่วมมือทีจะร่วมกนัพฒันาให้เกิดการท่องเทียวทางนาํอย่าง

เป็นรูปธรรม หอการคา้จงัหวดั ไดมี้การประสานกบักลุ่มผูผ้ลิตแบตเตอรีไฟฟ้าทีสามารถนาํมาพฒันาใชก้ับเรือยนต์

เป็นเรือทีขับเคลือนด้วยระบบไฟฟ้า และระบบพลังงานแสงอาทิตย ์ทังเรือขนาดเล็ก และขนาดใหญ่ ซึงได้เร่ง

ดาํเนินการจดัสร้างเรือบางส่วน ล่าสุดไดจ้ดัซือเรือมาแลว้ จาํนวน  ลาํ จอดเทียบท่าอยู่ท่านาํวดัท่าอิฐ และกาํลงัประสาน

การติดตงัมอเตอร์ไฟฟ้ามาใช้ในการขบัเคลือนแทนการใช้เครืองยนต ์เพือเป็นการอนุสิงแวดลอ้ม ขณะนีไดข้อรับบริจาค

จากผูม้ีจิตศรัทธาทีจะร่วมส่งเสริมการท่องเทียวทางนาํ ซึงเงินบริจาคจะขอให้ทางวดัท่าอิฐออกใบอนุโมทนาบตัรให้เพือ

นาํไปหกัลดหยอ่นภาษไีดต้่อไป  

มติทีประชุม  รับทราบ 

 โครงการตู้นาํดืมปันสุข ณ อาคารหอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา  

นายจิตรกร  เผด็จศึก (ประธาน) กล่าวว่า ไดรั้บการสนบัสนุนจาก อีสวอเตอร์ ซึงขณะนีไดม้ีการตกแต่งตูน้าํ

ดืมเรียบร้อยแล้วพร้อมทีจะนํามาติดตงับริการประชาชนด้านหน้าอาคารหอการคา้จังหวดัฉะเชิงเทรา ส่วนนาํได้

ประสานขอต่อจากมิเตอร์ของการประปาส่วนภูมิภาคจงัหวดัฉะเชิงเทรา ไวแ้ลว้ ผูบ้ริหารประปา อนุมติัมา แลว้ โดยมี

รายละเอียดดังนี กาํหนดระยะเวลา  เดือน (  ปี) นับจาก  กุมภาพนัธ์  ปริมาณนาํจาํนวน  ลบ.ม./เดือน 

ขณะนีการประปามาดาํเนินการต่อมิเตอร์ไวแ้ลว้ 

มติทีประชุม  รับทราบ 
 

 โครงการส่งเสริมสร้างงานสร้างอาชีพแก่คนพิการ ตามมาตรา   

นายจิตรกร  เผด็จศึก (ประธาน) กล่าวว่า ตามพระราชบญัญติัส่งเสริมและพฒันาคุณภาพชีวิตคนพิการพ.ศ. 

2550 มาตรา 35 ในกรณีทีหน่วยงานของรัฐไม่ประสงค์จะรับคนพิการเขา้ทาํงานตามมาตรา 33 หรือนายจา้ง และไม่

ประสงคจ์ะส่งเงินเขา้กองทุนตามมาตรา 34 หน่วยงานรัฐ นายจา้งหรือเจา้ของสถานประกอบการนนัอาจให้สัมปทาน 
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จดัสถานทีจัดจาํหน่ายสินคา้หรือบริการ จดัจ้างเหมาช่วงงาน ฝึกงาน หรือให้การช่วยเหลืออืนใดแก่คนพิการหรือ

ผูดู้แลคนพิการแทนก็ได ้โดยมีวตัถุประสงคเ์พือ 

1. เพือการส่งเสริมและพฒันาอาชีพและคุณภาพชีวิตคนพิการในดา้นต่างๆการพฒันาอาชีพและศกัยภาพ 

2. เพือการสร้างความเขม้แขง็ใหแ้ก่คนพิการในการสร้างอาชีพทีมนัคง ไมเ่ป็นภาระต่อสังคม 

3.เพือส่งเสริมการสร้างงานสร้างอาชีพสุจริต สร้างความเข็มแขง็ใหแ้ก่ครอบครัวของผูพ้ิการ 

4.มุ่งหวงัใหป้ระชาชนกลุ่มเป้าหมายไดอ้ยูดี่มีสุขดว้ยคุณภาพชีวติทีดีในสังคมคุณภาพ โดยมีพนัธกิจในการ   

พฒันาคนและสังคมให้มีคุณภาพเตม็ตามศกัยภาพ มีภูมิคุม้กนัต่อการเปลียนแปลงและสร้างเสริมภาคีเครือข่ายจากทุก

ภาคส่วน ในการมีส่วนร่วมพฒันาสังคม 

5.เพือสร้างความเขม้แข็งแก่สังคม และประเทศชาติโดยรวมโดยหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา ไดพ้ยายามพลกั

ดนัใหผู้ป้ระกอบการหนัมาเลือกใชม้าตรา 35 (7) โดยการใหค้วามช่วยเหลืออืนใด ซึงถือเป็นการสร้างงานสร้างอาชีพ

ให้แก่ผูพ้ิการโดยไม่เป็นภาระต่อสังคม โดยในปี 2564 หอการค้าจงัหวดัฉะเชิงเทรา ได้นําร่องดาํเนินโครงการ

ส่งเสริมคนพิการตามมาตรา 35 จาํนวน 8 ราย 

มติทีประชุม  รับทราบ 
 

 โครงการจัดตังชมรมบริจาคโลหิตจังหวัดฉะเชิงเทรา 

นายจิตรกร  เผด็จศึก (ประธาน) กล่าวว่า จากการทีขณะนีมีการแพร่ระบาดของโรคไวรัส-  ซึงสร้างความ

สูญเสียแก่ชีวิตของประชาชน ตลอดจนมีผูป่้วยต่างๆ จาํนวนมากทีตอ้งการโลหิตเพือไปใช้ในการรักษาจาํนวนมาก 

ด้วยเหตุดังกล่าว ท่านผู ้ว่าราชการจังหวดัฉะเชิงเทรา ได้มีดําริทีจะให้มีการจัดตังชมรมบริจาคโลหิตจังหวดั

ฉะเชิงเทรา ขนึ โดยขอให้ประธานหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา รับไปดาํเนินการ โดยมีทางโรงพยาบาลพุทธโสธร 

เป็นเลขานุการคณะทาํงาน ซึงไดมี้การประชุมร่วมกบัทางโรงพยาบาลพุทธโสธร เพือขบัเคลือนแลว้ 

มติทีประชุม  รับทราบ 
 

 โครงการไฟฟ้าชุมชนเพือเกษตรกรผู้มีรายได้น้อยในจังหวัดฉะเชิงเทรา 

นายจิตรกร  เผด็จศึก (ประธาน) กล่าวว่า โครงการไฟฟ้าชุมชนเพือเกษตรกรในจังหวัดฉะเชิงเทรา มี

วตัถุประสงค ์เพือยกระดบัเศรษฐกิจฐานราก ซึงไม่เพียงมุ่งส่งเสริมให้เกิดการผลิตไฟฟ้าใชเ้องในชุมชน เพือให้ประชาชน

ทุกคนเขา้ถึงไฟฟ้า และยงัช่วยเพิมรายไดแ้ละลดความเหลือมลาํให้กบัประชาชนในระดบัฐานราก สร้างประโยชน์ให้เกิด

ขึนกับชุมชนอย่างแท้จริง หลักการโครงการไฟฟ้าทีชุมชนมีส่วนร่วม โดยชุมชนจะเข้าไปเป็นหุ้นส่วนการผลิตและ

จาํหน่ายไฟฟ้าร่วมกบัองค์กรภาครัฐและเอกชน รวมถึงร่วมผลิตเชือเพลิงจากวสัดุทางการเกษตรจาํหน่ายให้กบัโรงไฟฟ้า 

เพอืใชผ้ลิตไฟฟ้า โดยชุมชนจะไดรั้บส่วนแบ่งรายไดท้งัจากการจาํหน่ายไฟฟ้าและการจาํหน่ายวสัดุทางการเกษตรเพอืเป็น

เชือเพลิง ถือเป็นโรงไฟฟ้าขนาดเล็กทีผลิตไฟฟ้าไม่เกิน 3 เมกะวตัต์ โดยจะผลิตไฟฟ้าขายให้ภาครัฐหรือเพือใช้กันเอง

ภายในชุมชน ช่วยให้วิสาหกิจชุมชนมีรายไดจ้ากการเป็นเจา้ของโรงไฟฟ้าผ่านการไดรั้บส่วนแบ่งรายไดจ้ากการจาํหน่าย

ไฟฟ้าทียงัไม่ไดห้กัค่าใชจ่้ายใด  ๆภายใตก้ารดูแลของกองทุนหมู่บา้น 

มติทีประชุม รับทราบ 
 

วาระที  เรืองสืบเนืองจากการประชุม 

.  การจัดทําหนังสือรายงานประจําปี     
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นายมนัส ตนังาม  (รองประธาน)  กล่าวว่า  เรืองการจดัทาํหนงัสือรายงานประจาํปี    ในตอนนีเราก็ไดมี้

การสัมภาษณ ์ผูน้าํนกันกัธุรกิจ ซึงประกอบดว้ยทางคุณสมโภชน์ กบัคุณเสถียร ร้านถูกดี มีมตราฐาน  ท่านเรียบร้อย

แล้ว และสัมภาษณ์ ท่าน พินิจ จารุสมบัติ มีสัมภาษณ์ ส.ส. เขต  ท่าน เพือเป็นแนวทางในการพัฒนา เพือมอง

ประเด็นในเรืองการพฒันาเมืองแปดริวควบคู่ไปกับการทาํงานทางด้านการเมือง เผือประเด็นบางอย่างทีหอการคา้

ขบัเคลือนและ ส.ส.รับรู้การทาํงาน เพือผลักดันหรือเป็นแนวทาง ซึงทาง ส.ส.ทงั  ท่าน ยินดีให้สัมภาษณ์ และ

สัมภาษณ์ เจา้ของธุรกิจ บริษทั อีซูซุ ชลบุรี โดย ตอนนีอยู่ระหว่างการเรียบเรียงบทสัมภาษณ์ และสัมภาษณ์ นายจิตร

กร เผด็จศึก ประธานหอการคา้ฯ อาจตอ้งใช้เวลาสัมภาษณ์นานเพราะโครงการเยอะมาก ในส่วนของรายรับ ตอนนี

ไดรั้บการสนบัสนุนจากคณะกรรมการและสมาชิกภายนอก มีงบประมาณ อยูท่ีประมาณ ,  บาท  

นายจิตรกร เผด็จศึก (ประธาน)  กล่าวว่า ขอบคุณ นายมนัส ตนังาม ทีสละเวลาไปสัมภาษณ์นักธุรกิจ และ

นักการเมือง โดยเรานันไม่ยุ่งนักการเมืองแต่การสัมภาษณ์ของเราจดัทาํขึนเพือให้ทุกคนแสดงความคิดเห็นว่าเขา

ตอ้งการทีจะพฒันาจงัหวดัฉะเชิงเทราไปในรูปแบบไหนและหอการคา้จะพฒันาเมืองฉะเชิงเทราไปไหนรูปแบบไหน 

ความตอ้งการของประชาชนคืออะไร ท่านนักการเมืองจะเป็นกระบอกเสียงในการพฒันาฉะเชิงเทราไปในรูปแบบ

ไหน หนงัสือรายงานประจาํปีของเราปีนี จะออกมาอย่างสวยงามแน่นอนเพราะว่ามีความคิดหลากหลายมากทีอยู่ใน

หนังสือเรา และตอ้งขอขอบคุณบริษทั เอ็มเอ็น คอมพิวออฟเซ็ท จาํกัด ในการจดัทาํหนังสือรายงานประจาํปีของ

หอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา 

มติทีประชุม รับทราบ 
 

.  การจัดประชุมใหญ่สามัญสมาชิก ประจําปี   

นายมนสั ตนังาม (รองประธาน) กล่าววา่ การประชุมใหญ่สามญัประจาํปี  ควรเลือนไปในเดือนเมษานะ

ครับ คือ วนัพฤหัสสุดทา้ยของเดือน คือ วนัที   เมษายน  ส่วนเรืองสถานทีต่างๆ จะให้ท่านประธานชีแจง้นะ

ครับ  ประเด็นสําคญัในการประชุมใหญ่  คือ แต่เดิมเนียตามขอ้บงัคบั พรบ.  นี ตามประชุมใหญ่โดยทวัไป 

กาํหนดหลังจากชาํระบัญชีนะครับ กําหนดให้มีการประชุม  วนั แต่ผมก็ยงัสงสัยอยู่นะว่าทําไมขอ้บังคับขอ

หอการคา้ถึงมีแค่  วนั ในโอกาสนีเราจะแก้ไขขอ้บังคบัด้วยนะครับเป็นการหารือทีประชุมนีนะครับเพือให้ได้

รับทราบวา่จะมีการแกข้อ้บงัคบัในการประชุมใหญ่สามญัประจาํปีในเรืองกาํหนดวนัหลงัจากสินปีบญัชีนี จากเดิม  

วนั เป็น  วนั เพอืใหส้อดคลอ้งกบั พรบ.  ของหอการคา้นะครับ  

มติทีประชุม รับทราบ 

.  การจัดทําบุญเลยีงพระอาคารหอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา 

นายจิตรกร เผด็จศึก (รองประธาน)  กล่าวว่า หอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา กาํหนดจดัทาํบุญเลียงพระ ในวนั 

อาทิตยที์  พฤษภาคม  ณ สํานกังานหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา นิมนต์พระ  องค์ อาหารเลียงพระจะจดัใส่

บิณโตให้พระไปฉันทีวดั  อาหารเลียงคน จะเป็นอาหารจานเดียว มี นาํ ขนมหวาน ไอศกรีม แขกทีเชิญมาร่วมทาํบุญ 

กรรมการสมาชิกหอการคา้ ทีปรึกษากิตติมศกัดิ หวัหนา้ส่วนราชการ 

มติทีประชุม รับทราบ 
 

.  การร่วมจัดกิจกรรมวิงเพือสิงแวดล้อม ร่วมกับ นติยสาร Refill 

นายจิตรกร เผด็จศึก (รองประธาน)  กล่าวว่า หอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา จึงมีแนวคิดทีจะจดักิจกรรมวิงเพือ 

สิงแวดลอ้ม ซึงเป็นการรณรงค์ให้ประชาชนรักและตระหนกัถึงความสําคญัของสิงแวดลอ้มทีมีผลต่อการดาํรงชีวิตของ

ประชาชนในโลกนี ซึงการจดักิจกรรมครังนีจะร่วมมือกบันิตยสาร Refill ซึงเป็นผูที้มีประสบการณ์ในการจดักิจกรรมวิง
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มาหลายสนามเป็นทียอมรับ และประสบผลสําเร็จมาโดยตลอด โดยได้เข้าไปพูดคุยกับท่องเทียวและกีฬาจังหวัด

ฉะเชิงเทรา เพือหารือในแนวทางการประสานความร่วมมือการจดังาน และจะขอรับการสนับสนุนงบประมาณมาร่วมจดั

งาน ซึงจะตอ้งเขียนเป็นโครงการนาํเสนอต่อไป 

มติทีประชุม รับทราบ 

.  การจัดทําฝายมีชีวิต บริเวณต้นนําบางปะกง 

นายจิตรกร เผด็จศึก (รองประธาน)  กล่าวว่า โครงการจดัทาํฝายมีชีวิต ณ แหล่งต้นนาํบางปะกง มีวตัถุประสงค์

เพือใหป่้าตน้นาํมีความอุดมสมบูรณ์ ปลูกฝังให้ประชาชนเกิดความรักและหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนเพือให้มี

แหล่งนาํทาํการเกษตรในฤดูแลง้ ดว้ยการน้อมนาํศาสตร์ของพระราชา มาใช้ในการดาํเนินชีวิต เพิมศกัยภาพในการทาํมา

หากินของคนในท้องถิน สร้างรายได้เพิมขึนจากการทาํการเกษตร ฝายมีชีวิตเป็นการบรรเทาปัญหานําท่วม นําหลาก 

ปัญหาภยัแลง้ ปัญหานาํใตดิ้น โดยใช้ภูมิปัญญาชาวบา้นผสมผสานกบัแนวคิดการจดัการตนเองของชุมชน ให้ชุมชนลุก

ขึนมาเรียนรู้ขอ้มูลนาํของชุมชน โดยชุมชนจนสามารถจดัการนําไดเ้อง โดยหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทราจะไดด้าํเนินการ

จดัทาํฝ่าย ณ แหล่งตน้นาํบางปะกงต่อไป 

มติทีประชุม รับทราบ 
 

วาระที  เรืองเพือพจิารณา 

 .  พจิารณาแก้ไขข้อบังคบัของหอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา 

นายมนสั ตนังาม  (รองประธาน)  กล่าววา่ พระราชบญัญติั หอการคา้ พ.ศ. ๒๕๐๙ หมวด ๕ ควบคุมหอการคา้

มาตรา ๓๔ ให้หอการคา้จดัทาํงบดุลอยา่งนอ้ยครังหนึงทุกรอบสิบสองเดือน อนัจดัวา่เป็นรอบปีในทางบญัชีของ

หอการคา้นนังบดุลนนัตอ้งมีรายการแสดงจาํนวนสินทรัพยแ์ละหนีสินของหอการคา้ กบัทงับญัชีรายรับรายจ่าย งบ

ดุลตอ้ง ทาํให้แลว้เสร็จและจดัใหมี้ผูส้อบบญัชีตรวจสอบแลว้นาํเสนอเพืออนุมติัต่อทีประชุมใหญ่ของหอการคา้ 

ภายในกาํหนดหนึงร้อยยสิีบวนันบัแต่วนัทีสินปีการบญัชี 

ข้อบังคับของหอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา 

ขอ้ . กาํหนดการประชุมใหญ่ 

 ( ) ใหม้ีการประชุมใหญ่สามญัประจาํปีภายใน กาํหนด เกา้สิบวนันบัแต่วนัทีสินปีการบญัชีของ  

                   หอการคา้เป็นประจาํทุกๆ ปี 

มติทีประชุม รับทราบ 

 

 .  แนวทางการจัดตลาดพร้อมการบริหารจัดการตลาด บริเวณสนามยิงปืน ถนนศรีโสธรตัดใหม่ 

นายจิตรกร เผด็จศึก (ประธาน)  กล่าวว่า  เกิดจากทีหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา เห็นวา่พืนทีสนามยิงปืน ค่าย ช.พนั 

 เหมาะทีจะพฒันาเป็นพืนทีใช้จดังานแสดงสินคา้ และงานกิจกรรมต่างๆ ของจงัหวดัฉะเชิงเทรา เนืองจากสถานทีอยู่ใน

แหล่งชุมชน การคมนาคมสะดวก โดยไดน้าํเสนอหารือกบัท่านผูว้า่ราชการจงัหวดัฉะเชิงเทรา นายไมตรี ไตรติลานนัท ์เพือ

นาํเสนอการปรับปรุงพนืทีสนามยงิปืน ค่าย ช.พนั  เนืองจากจงัหวดัฉะเชิงเทรา ไม่มีพืนทีประจาํทีจะให้มีการจดังาน หรือ

จดัแสดงสินคา้และจาํหน่ายสินคา้ประจาํ  ล่าสุดจากการประชุมร่วมระหว่างจงัหวดัฉะเชิงเทรา และ กอ.รมน.จงัหวดั

ฉะเชิงเทรา ไดมี้คาํสังกองอาํนวยการรักษาความมนัคงภายในจงัหวดัฉะเชิงเทรา เรือง แต่งตงัคณะกรรมการตรวจ

ติดตามกาํกับและประเมินผลการจดัตลาดนัด ตลาดชุมชน จาํหน่ายสินคา้อุปโภคบริโภคราคาประหยดั โดยมีผูว้่า

ราชการจงัหวดัฉะเชิงเทรา เป็นประธาน และมีประธานหอการค้าจงัหวดัฉะเชิงเทรา ร่วมเป็นคณะกรรมการ ซึง
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หอการค้าฯ ได้รับมอบให้เป็นหน่วยงานทีจะเป็นคณะทํางานบริหารจัดการตลาด ในเรืองการส่งเสริมการตลาด 

รูปแบบการจดัตลาด และการบริหารพืนทีตลาดให้มีความเหมาะสมและเป็นไปตามวตัถุประสงค์ของคณะกรรการ

ต่อไป หลงัจากทีมีการปรับพืนทีแลว้ โดยขณะนีไดรั้บความร่วมมือจากองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัฉะเชิงเทรา และ

หน่วยงานทีเกียวขอ้งนําเครืองจกัรมาปรับพืนทีอย่างเร่งด่วน เพือเป็นพืนทีจาํหน่ายสินคา้ราคาประหยดัแก่พีน้อง

ประชาชนในจงัหวดัฉะเชิงเทราต่อไป 

มติทีประชุม รับทราบ 
 

.  โครงการแก้ไขปัญหาภัยแล้งเพือช่วยเหลือเกษตรกรแบบเบ็ดเสร็จยังยืน ตังแต่ต้นนําถึงปลายนาํ 

นายจิตรกร เผด็จศึก (ประธาน)  กล่าวว่า  ภยัแลง้ทีเกิดขึนในประเทศไทยมีผลกระทบโดยตรงกับการเกษตร

ขาดแหล่งนาํทาํการเกษตร ส่งผลเสียหายต่อกิจกรรมทางการเกษตร เช่น พืนดินขาดความชุ่มชืน พืชขาดนาํ พืชชะงกั

การเจริญเติบโต ผลผลิตทีไดม้ีคุณภาพตาํ รวมถึงปริมาณลดลง ภยัแลง้ มกัเกิดในฤดูฝนทีมีฝนทิงช่วงเป็นเวลานาน 

จากปัญหาดงักล่าวนี หอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา ไดต้ระหนักถึงความเดือดร้อนทีเกษตรกรไม่มีนาํใช้ โดยในระดบั

นโยบายไดมี้การเสนอโครงการศึกษาสํารวจออกแบบระบบสูบนาํจากแม่นาํบางปะกงไปเก็บอ่างเก็บนาํคลองสียดั 

(สูบนาํคืนถิน) เนืองจากปริมาณนาํในอ่างเก็บนาํ  สียดัเมือเทียบกบัปริมาณการรับนาํของอ่างทีความจุ 420 ลา้น.ลบ.ม. 

จากสถิติยอ้นหลงั 5 ปี อ่างมีนาํกกัเก็บเพียง 140 ลา้น.ลบ.ม.เท่านนั โดยโครงการไดผ้า่นการอนุมติังบประมาณโดยจะ

เริมดาํเนินการศึกษาโครงการในปี 2566 แต่กว่าจะมีการไดรั้บความเห็นชอบในการก่อสร้างก็จะใชเ้วลาอีกหลายปี ใน

เบืองตน้หอการคา้จงัหวดัฯ ไดป้ระสานความร่วมมือในการจดัทาํบ่อเก็บนาํ โดยใชเ้งินงบประมาณ ,  บาท ขุด

เป็นบ่อนาํขนาดใหญ่เพือใชบ้รรเทาความเดือนร้อนให้แก่เกษตรกรในพืนทีสนามชยัเขตแลว้ 1 พืนที 

มติทีประชุม รับทราบ 
 

 5.4 แนวทางการดําเนินโครงการ “นักศึกษาพนัธ์ุใหม่” 

นายจิตรกร เผด็จศึก (ประธาน)  กล่าวว่า  จากนโยบายของภาครัฐไดเ้นน้ในการพฒันาประเทศในดา้นต่างๆ ทงั

ภาคอุตสาหกรรมการผลิต ภาคการคา้ บริการ และการท่องเทียว ซึงจะตอ้งใชแ้รงงานทีมีระดบัการศึกษาสูง แต่สิงที

สําคญัและมีความจาํเป็นคือแรงงานตอ้งมีทกัษะเฉพาะทีตอบสนองการทาํงานในภาคอุตสาหกรรม ภาคการคา้และ

บริการ ถึงแม้ว่าภาครัฐจะมีการขยายโอกาสทางการศึกษาในระดับสูงผ่านนโยบายต่างๆ อย่างต่อเนือง ด้วยเหตุ

ดงักล่าวจึงมีแนวคิดทีจะดาํเนินโครงการ นกัศึกษาพนัธ์ใหม่ เพือให้ตอบโจทยต์่อความตอ้งการของผูป้ระกอบการที

จะรับนักศึกษา และเพือช่วยให้นักเรียนทีจะจบออกมามีงานทาํอย่างมนัคงตามสาขาอาชีพต่อไป โดยได้ผลกัดนัสู่ 

กรอ.จงัหวดัฉะเชิงเทรา แลว้ และไดม้อบให้ร่วมกบัมหาวิทยาลยัราชภฏัราชนครินทด์าํเนินโครงการร่วมกนั  

มติทีประชุม รับทราบ 
 

 5.5 การปรับปรุงภูมิทัศน์อนุสาวรีย์พระยาศรีสุนทรโวหาร (น้อย อาจารยางกูร)  

 นายมนัส ตนังาม (รองประธาน)  กล่าวว่า  พระยาศรีสุนทรโวหาร (น้อย อาจารยางกูร) เป็นชาวแปดริว เป็น

นักปราชญ์ภาษาไทยคู่พระบารมีแห่งองค์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้เจ้าอยู่หัว ท่านแต่งแบบเรียนภาษาไทย

หลายชุด นบัเป็นแบบเรียนภาษาไทยทีสมบูรณ์ทีสุดสําหรับเยาวชนไทย โดยจงัหวดัฉะเชิงเทราจะมีการจดักิจกรรม

เฉลิมฉลอง ปี  หลงัประกาศยกย่องเป็นบุคคลสําคญัของโลก โดยหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา ได้เขา้ไปสํารวจ

ในเรืองของการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณอนุสาวรีย์พระยาศรีสุนทรโวหาร (น้อย อาจารยางกูร) เพือให้เกิดความ

สวยงามต่อไป 

มติทีประชุม รับทราบ 
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5.6 การจัดกจิกรรมมหกรรมของดีเมืองแปดริวจังหวัดฉะเชิงเทรา ร่วมกบั FOODLAND 

 นายชัยรัตน์ โสธรนพบุตร (รองประธาน) กล่าวว่า ด้วยเห็นว่าจังหวดัฉะเชิงเทรา มีสินคา้ต่างๆ มากมาย 

โดยเฉพาะสินคา้เกษตรคุณภาพ จึงนาํมาเพือเป็นช่องทางในการจาํหน่ายสู่ห้างโมเดน้เทรด ซึงห้าง foodland ยนิดีทีรับ

ซือสินคา้ทางการเกษตรคุณภาพจากจงัหวดัฉะเชิงเทรา ซึงจะตอ้งประสานในรายละเอียดอีกครังหนึง 

มติทีประชุม รับทราบ 
 

วาระที  ข้อเสนอเข้าสู่ กกร. เพือนําเสนอสู่ กรอ.จังหวัดฉะเชิงเทรา 

นายจิตรกร เผด็จศึก (ประธาน)  กล่าวว่า  ประเดน็ติดตามความคืบหน้า 

ประเด็นที ) โครงการศึกษาสํารวจออกแบบระบบสูบกลบัอ่างเก็บนาํคลองสียดั (สูบนาํคืนถิน)   

        (เสนอโดยหอการคา้) 

ประเด็นที ) โครงการยกระดบันาํประปาเพือนาํไปสู่ประปาดืมได ้(เสนอโดยหอการคา้) 

ประเด็นที ) การส่งเสริมการท่องเทียวทางสายนาํ (เสนอโดยหอการคา้) 

ประเด็นที ) การติดตามโครงการรถบรรทุกสีขาวจงัหวดัฉะเชิงเทรา (เสนอโดยหอการคา้) 

ประเดน็ด้านการพฒันา เพือคุณภาพชีวิต และพฒันาเศรษฐกจิอย่างยังยืน 

ประเด็นที ) การพฒันาดา้นการศึกษาทุกช่วงวยัใหเ้กิดประสิทธิภาพ (เสนอโดยหอการคา้) 

ประเด็นที ) การพฒันารูปแบบการจดัการศึกษา/หลกัสูตรให้สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของตลาดแรงงาน  

ประเด็นที ) การพฒันาผงัเมืองรวมจงัหวดัฉะเชิงเทรา เพือใหเ้กิดประโยชน์ต่อการพฒันา  

ประเด็นที ) การลดหยอ่นภาษี  เท่า แก่ผูป้ระกอบการทีเขา้ร่วมโครงการส่งเสริมอาชีพคนพิการ ตามมาตรา   

      (เสนอโดยหอการคา้) 

ประเด็นที ) ขอให้ภาครัฐมีหน่วยงานกลางในการเป็นศูนยส่์งเสริมและเผยแพร่ขอ้มูลการใชพ้ลงังานไฟฟ้าทางเลือก  

                 รองรับสู่การเป็นเมือง Smart City (เสนอโดยหอการคา้) 

ประเด็นที  ) ผลกัดนัโครงการศึกษาสํารวจออกแบบการก่อสร้างถนนเลียบชายทะเลเชือมต่อจาก ตาํบลบางทราย  

                  จงัหวดัชลบรีุ ผา่น ตาํบลสองคลอง อาํเภอบางปะกง ต่อเชือมถึง อาํเภอบางปู จงัหวดัสมุทรปราการ  

        (เสนอโดยหอการคา้) 

ประเด็นที ) โครงการไฟฟ้าชุมชนเพือเกษตรกรในจงัหวดัฉะเชิงเทรา (เสนอโดยหอการคา้) 

ประเด็นที ) โครงการทุ่งซาฟารีในป่าธรรมชาติ ระบบสกายวอลค์ (เสนอโดยหอการคา้) 

ประเดน็การช่วยเหลือเพือการแก้ไขปัญหา 

ประเด็นที ) ผลกัดนัการสร้างสะพานขา้มทางรถไฟบริเวณสถานีเปร็ง เพือความปลอดภยัในชีวิตและ 

       ทรัพยสิ์นของประชาชน  

ประเด็นที ) การช่วยเหลือในการลดค่าไฟฟ้าภาคอุตสาหกรรม  เปอร์เซ็นต ์

ประเด็นที ) ขอตอ่อายุลดหยอ่นเงินสมทบประกนัสังคมออกไปอยา่งนอ้ย  เดือน 

ประเด็นที ) การทาํแนวกนัช่วงแยกสตาร์ไลทถึ์งโรงพยาบาลเกษมราษฏร์เพือลดปัญหาอุบติัเหตุทางจราจร 

ประเด็นที ) โครงการวางท่อระบายนาํพร้อมบ่อพกันาํ ริมถนนทางหลวงชนบท สาย ฉช.  พร้อมเพมิไฟทาง 

        บริเวณสะพานขา้มคลอง (สะพานคลองแขวงกลนัและ สะพานคลองขุนพิทกัษ)์  (เสนอโดยหอการคา้) 

ประเด็นที ) โครงการสร้างสะพานขา้มคลองท่าถวัทีชาํรุด (เสนอโดยหอการคา้) 

ประเด็นที ) โครงการเพิมประสิทธิภาพสถานีสูบนาํท่าถวั จงัหวดัฉะเชิงเทรา (เสนอโดยหอการคา้) 

ประเด็นที ) ติดตามการก่อสร้างด่านชงันาํหนกั เพอืลดปัญหารถบรรทุกนาํหนกัเกิน (เสนอโดยหอการคา้) 
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ประเด็นที ) การแกปั้ญหาแรงงานขาดแคลน ป้องกนัการลกัลอบแรงงานเขา้มาโดยผิดกฎหมายโดยใหเ้ร่งรัด 

                 กระบวนการ MOU ทีถูกตอ้งจากต่างประเทศ (เสนอโดยหอการคา้) 

ประเด็นที ) การศึกษาแนวทางแกไ้ขปัญหาการจราจรบริเวณแยกไก่หมุน (เสนอโดยหอการคา้) 

มติทีประชุม  รับทราบ 
 

วาระที  เรืองแจ้งเพือทราบ / ข้อเสนอ จาก YEC หอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา  

นายโชติอนันต์  ปินถานันท์ (ประธาน YEC) กล่าว่า หอการคา้ไทย กาํหนดจดัโครงการอบรมหลักสูตร

ผูป้ระกอบการรุ่นใหม่หัวใจพอเพียง รุ่นที   (  SEED 6)  ระหว่างวนัที  23 - 27 พฤษภาคม 2565 ณ โรงแรมริเวอร์ 

ตนั อมัพวา  จงัหวดัสมุดสงคราม 

มติทีประชุม    รับทราบ 
 

วาระที  รายงานสถานะทางการเงนิของหอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา  

มติทีประชุม  รับรอง 
 

วาระที  เรืองอืนๆ   

 นายจิตรกร เผด็จศึก (ประธาน)  กล่าวว่า  ชมรมวิงเมืองแปดริว ขอเชิญชวนร่วมสังจองเสือกิจกรรมเดิน-วิง วนั

วิสาขะบูชา ประจาํปี  โดยกรุณาแจง้ความจาํนง ดว้ยการลงชือและไซร้เสือไว ้เพราะสังจาํนวนจาํกัด ราคาตวัละ  

บาท รายไดห้ลงัหักค่าใช้จ่ายมอบให้กบัชมรมผูรั้บบริจาคโลหิตจงัหวดัฉะเชิงเทรา ซึงชมรมนีตงัขึนเมือวนัที  มีนาคม 

 ซึงผมจิตรกร เผด็จศึก เป็นประธาน วตัถุประสงค์เพือร่วมเป็นผูบ้ริจาคโลหิตและรับบริจาคโรหิต ปัญหาทุกวนันี

โลหิตขาดมากการรับบริจาคโลหิตจะรับทุกวนัสถานทีจะแจง้ใหท้ราบอีกครัง  

มติทีประชุม รับทราบ 

 

ปิดประชุม เวลา  .  น. 

 

 

( นายจอมพงษ ์ชูทบัทิม  ) 

เลขาธิการหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา /ตรวจรายงานการประชุม 

 

นายพรชยั ธรรมจรูญ  ผูจ้ดัการหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา / บนัทึกรายงานการประชุม 

นางนาํฝน ชะเอมทอง   เจา้หนา้ทีหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา / พิมพร์ายงานการประชุม 

 

 


