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ระเบียบวาระการประชุมคณะทีปรึกษาและคณะกรรมการบริหารหอการค้าจังหวดัฉะเชิงเทรา ครังที /  

ในวันพฤหัสบดีที  มิถุนายน  เวลา .  น. ณ ห้องประชุม อาคารสํานักงานหอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา หรือ

ผ่านระบบการประชุมออนไลน์  Application Zoom 

ผู้ เข้าประชุม 

         1. นายณฐัพงษ ์ สงวนจิตร  รองผูว้า่ราชการจงัหวดัฉะเชิงเทรา   ทปีรึกษากิตติมศกัดิ 

         2. พนัเอกประคอง  ปินพาล รองผูอ้าํนวยการรักษาความรักษาความ  ทปีรึกษากิตติมศกัดิ 

         3. พนัโทณฐัพล  ไกรวาส ผบ.กองพลทหารช่างที  กองพลทหารราบที  รอ.   ทปีรึกษากิตติมศกัดิ 

        4. รศ.ดร.ดวงพร  ภู่ผะกา อธิการบดีมหาวทิยาลยัราชภฎัราชนครินทร์  ทปีรึกษากิตติมศกัดิ 

        5. นายอดิเรก  แตงทอง ขนส่งจงัหวดัฉะเชิงเทรา    ทปีรึกษากิตติมศกัดิ 

        6. นายวนัชยั  เกาะสูงเนิน อุตสาหกรรมจงัหวดัฉะเชิงเทรา   ทปีรึกษากิตติมศกัดิ 

       7. นางสาวปราณี ชลารักษ ์ แรงงานจงัหวดัฉะเชิงเทรา    ทปีรึกษากิตติมศกัดิ 

       8. นายปฐมพงศ ์ ติรประเสริฐสิน พฒันาการจงัหวดัฉะเชิงเทรา   ทปีรึกษากิตติมศกัดิ 

       9. นายดนยั  ปัญจพิทยากุล เกษตรจงัหวดัฉะเชิงเทรา    ทปีรึกษากิตติมศกัดิ 

       10. นายสุรินทร์  หาญมนสัเวทย ์ ปฏิรูปทีดินจงัหวดัฉะเชิงเท รา   ทปีรึกษากิตติมศกัดิ 

       11. นางศศิกร  ลออศรีสกุลไชย คลงัจงัหวดัฉะเชิงเทรา    ทปีรึกษากิตติมศกัดิ 

             นายจีรทศัน์  แจ่มไพบูลย ์   ประธานสภาอตุสาหกรรมจงัหวดัฉะเชิงเทรา  ทปีรึกษากิตติมศกัดิ 

       13. นางอาภรณ์ วชัระ  นายกสมาคมการคา้ธุรกิจท่องเทียวจงัหวดั  ทปีรึกษากิตติมศกัดิ 

        14. นายธนภณ  เข็มกลดัทอง ประธานเครือข่ายอาสาสมคัรพิทกัษท์รัพยากรธรรมชาต ิ ทปีรึกษากิตติมศกัดิ 

        .    นายฉตัรชยั  สังขเ์จริญ          ผจก.สาขาฉะเชิงเทรา ธ.พฒันาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มทีปรึกษากิตติมศกัดิ 

        16. พ.ต.อ.ชูชาติ  คงเมือง (แทน) ผูบ้งัคบัการตาํรวจภูธรจงัหวดัฉะเชิงเทรา  ทปีรึกษากิตติมศกัดิ 

         .   นายภูมิกิติ  บุราณกุลยศ (แทน) ปลดัจงัหวดัฉะเชิงเทรา   ทีปรึกษากิตติมศกัดิ 

         18. นายภทัรวีร์ สุระทุกข ์ (แทน) ทอ้งถินจงัหวดัฉะเชิงเทรา   ทปีรึกษากิตติมศกัดิ 

         .  นายอาํนาจ  ป้อมประสิทธิ (แทน) ผูอ้าํนวยการแขวงทางหลวงฉะเชิงเทรา  ทปีรึกษากิตติมศกัดิ 

          .  นายอานนท ์ เทวานาครี (แทน) นายแพทยส์าธารณสุขจงัหวดัฉะเชิงเทรา ทปีรึกษากิตติมศกัดิ 

          . นายอิทธิพงษ ์ สิงหนาท (แทน) โยธาธิการและผงัเมืองจงัหวดัฉะเชิงเทรา ทปีรึกษากิตติมศกัดิ 

          .  นายสายชล  วิริยะอตัสมบติั  (แทน) ปศุสัตวจ์งัหวดัฉะเชิงเทรา     ทปีรึกษากิตติมศกัดิ 

          . นายสุพจน ์สุวรรณจิตร (แทน) ผูอ้าํนวยการโครงการชลประทานฉะเชิงเทรา   ทปีรึกษากิตติมศกัดิ 

          .นางสุนทรี  เจียสุวรรณ           (แทน) ท่องเทียวแห่งประเทศไทย สาํนกังานฉะเชิงเทรา  ทปีรึกษากิตติมศกัดิ 

             25.นายพนัธ์ศกัดิ  ธรรมรัตน์       (แทน) ผอ.สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดลอ้ม จ.ฉช ทปีรึกษากิตติมศกัดิ 

         .นายอรุณ  พาหิระ  (แทน) ผูจ้ดัการไฟฟ้าส่วนภมูิภาคจงัหวดัฉะเชิงเทรา   ทปีรึกษากิตติมศกัดิ 

.นายสมนึก ทกัษิณา        ประธานกิตติมศกัดิ 

.นายจิตรกร เผด็จศึก        ประธาน 

.นายชยัรัตน์ โสธรนพบุตร        รองประธาน 

.นายมนสั ตนังาม         รองประธาน 
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.นายอาทร ผดุงเจริญ       รองประธาน 

.นายพงศธ์ร เผ่าบรรจง        รองประธาน 

.นางสาวปาลาวดี เนืองจาํนงค ์      รองประธาน 

34.นางอาภรณ์  วชัระ       รองประธาน 

.นายณรงคศ์กัดิ แกว้เมืองเพชร       รองประธาน 

.นายวสนัต ์ศิรินภารัตน์        รองประธาน 

.นายพงษศ์กัดิ เสริมศกัดิศศิธร       รองประธาน 

41.นายไพฑูรย ์ ตระการศกัดิกุล      รองประธาน 

42.นายยทุธนา  มาตเจือ       รองประธาน 

.นายจอมพงษ ์ชูทบัทิม        เลขาธิการ 

.นางสาวอภินันทภ์รณ์ ใตห้ลา้สถาภรณ์     รองเลขาธิการ 

.นายธานินทร์ เสริมศกัดิศศิธร       เหรัญญิก 

.นางพรภิรมย ์ศิริปุณย ์       กรรมการ 

.นายมงคล ดาํรงคสุ์ทธิพงศ ์      กรรมการ  

.นายธนเดช จิตพทิยานุภาพ       กรรมการ 

.นางสาวสรวงสุดา  ก่อหา       กรรมการ  

.นายพิรธรรม จิงเจริญ        กรรมการ 
 

เปิดประชุม .  น. 
 

วาระที  เรืองประธานแจ้งให้ทีประชุมทราบ 

- กจิกรรมร่วมกบัภาคอืนๆ 

16 มิถุนายน 2565 เวลา 15.00 น.-17.00 น. หอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา จดัประชุมคณะกรรมการและคณะที

ปรึกษาหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา ครังที 5/2565 ณ ห้องประชุมอาคารสํานักงานหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา หรือ

ประชุมดว้ยระบบประชุมออนไลน์ Application Zoom  

17 มิถุนายน 2565 เวลา 10.30 น. หอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา ประชุมกลุ่มย่อยการจดักิจกรรมเฉลิมฉลอง 

พระยาศรีสุนทรโวหาร (น้อย อาจารยางกูร) พ.ศ. 2565 หลงัประกาศยกย่องเป็นบุคคลสําคญัของโลก ณ ห้องประชุม

หอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา 

18 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 น. หอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา ร่วมเป็นเจ้าภาพงานทอดผา้ป่าสามคัคี เพือ

สมทบทุนปรับปรุงพืนทีสร้างตลาดนัด ตลาดชุมชน เพือช่วยเหลือผูมี้รายไดน้้อย ณ วดัสมานรัตนาราม ตาํบลก้อน

แกว้ อาํเภอเมือง จงัหวดัฉะเชิงเทรา 

20 มิถุนายน 2555 เวลา 9.30 -12.00 น. นายวฒันา รัตนวงศ์ ประธานกิตติมศกัดิ  ร่วมประชุมระดับภูมิภาค 

(Regional Conference) ภาคกลาง ผา่นระบบ Zoom 
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27 มิถุนายน 2565 เวลา 10.00 น. หอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา จดัประชุม การดาํเนินโครงการส่งเสริมการ

สร้างงานสร้างอาชีพแก่คนพิการและผูส้นใจ ด้วยการคา้ขายออนไลน์ ร่วมกับ บจ.อีสวอเตอร์ และ การศึกษานอก

โรงเรียน (กศน.ฉช.) ณ ห้องประชุม สํานกังานหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา 

30 มิถุนายน  เวลา .  น. นายจิตรกร เผด็จศึก ประธาน , นายจอมพงษ ์ชูทบัทิม เลขาธิการ , นายโชติ

อนนัต ์ปินถานนัต ์ประธาน YEC และ นายอาทร เสริมศกัดิศศิธร เลขาธิการ YEC ประชุมขบัเคลือนโครงการพฒันา

ศักยภาพผู ้นําคลืนลูกใหม่ภาคตะวันออก (Young public and private collaboration) กับหอการค้าจังหวัดภาค

ตะวนัออก ผ่านระบบ google meet 

9 กรกฎาคม  เวลา .  น. นายจิตรกร เผด็จศึก ประธาน ร่วมงานเปิดบ้านเพือรับสมาชิก YEC 

Chachoengsao OPEN HOUSE  พร้อมจดัประชุมใหญ่สามญัสมาชิก YEC ฉะเชิงเทรา ณ โรงแรมทีวินเทจ บาง

คลา้ จ.ฉะเชิงเทรา โดย นายไมตรี ไตรติลานนัท ์ผูว้า่ราชการจงัหวดัฉะเชิงเทรา เป็นประธานเปิดงาน 

14 กรกฎาคม  เวลา . - .  น. นายวฒันา รัตนวงศ์ กรรมการหอการคา้ไทย และนายประโยชน์ 

โสรัจจกิจ ทีปรึกษากรรมการหอการคา้ไทย ร่วมประชุมคณะกรรมการส่งเสริมหอการคา้จงัหวดั และพฒันาเศรษฐกิจ

ภูมิภาค หอการคา้ไทย ครังที /  ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย กรุงเทพ 

 กรกฎาคม  เวลา . - .  น. นายวฒันา รัตนวงศ์ กรรมการหอการคา้ไทย และนายประโยชน์ 

โสรัจจกิจ ทีปรึกษากรรมการหอการคา้ไทย ร่วมประชุมคณะกรรมการหอการคา้ไทย ครังที /  ณ ห้องประชุม

สภามหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย กรุงเทพ  

22 กรกฎาคม  เวลา .  น. นายจิตรกร เผด็จศึก ประธาน และนายจอมพงษ ์ชูทบัทิม เลขาธิการ ร่วม

พิธีเปิดการอบรม YEC ครังที  การปฐมนิเทศ YEC เพือสร้างเคลือข่ายผูป้ระกอบการรุ่นใหม่ สร้างอนาคตใหม่ ดว้ย

พลงัคนรุ่นใหม่ ณ โรงแรมซนัธาราเวลเนสรีสอร์ท อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา  
 

- กจิกรรมร่วมกบัภาครัฐ 

 มิ ถุนายน  เวลา .  น. นายจิตรกร เผด็จศึก ประธาน และคณ ะกรรมการ ร่วมประชุม

คณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพือพฒันาและแกไ้ขปัญหาทางเศรษฐกิจจงัหวดัฉะเชิงเทรา (กรอ.จงัหวดั) ครัง

ท ี /           ณ ห้องประชุมมรุพงษศิ์ริพฒัน์ ชนั  ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

 มิถุนายน   เวลา . - .  นายจิตรกร เผด็จศึก ประธาน ร่วมการติดตามความก้าวหน้าการ

ขบัเคลือนศูนยอ์าํนวยการขจดัความยากจนและพฒันาคนทุกช่วงวยัอยา่งยงัยนืตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

จาํนวน  ครัวเรือน น. ณ ทีวา่การอาํเภอราชสาส์น อาํเภอราชสาส์น จงัหวดัฉะเชิงเทรา 

 มิถุนายน  เวลา . - .  น. นายจอมพงษ์  ชูทบัทิม เลขาธิการ ร่วมการประชุมกลุ่มย่อย (Focus 

Group) การศึกษาการจัดทํา Model การพัฒนาโครงข่ายการคมนาคมในพืนทีกลุ่มจังหวดัภาคกลางและภาคใต ้

เชือมโยงกบัพืนทีระเบียบเศรษฐกิจภายใตก้รอบ GMS เพือสนับสนุนการพฒันาดา้นเศรษฐกิจและการท่องเทียว ได้

กาํหนดมีการประชุมยอ่ย ณ โรงแรมซนัธารา เวลเนส รีสอร์ท อาํเภอเมืองฉะเชิงเทรา จงัหวดัฉะเชิงเทรา 

19 มิถุนายน 2556 5 เวลา 9.00 น. นายจิตรกร  เผด็จศึก ประธาน ร่วมประชุมประชาคมชุมชน เพือจดัทํา

แผนการพฒันาพืนทีเตรียมการป่านนัทนาการไทรสามขา ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแควระบมและป่าสียดั หมู่ที 16 

ตาํบลท่ากระดาน อาํเภอสนามชยัเขต จงัหวดัฉะเชิงเทรา ณ ศาลากลางบา้น บา้นนาอิสาน หมู่ 16 ตาํบลท่ากระดาน 

อาํเภอสนามชยัเขต จงัหวดัฉะเชิงเทรา หน่วยป้องกนัและพฒันาป่าสนามชยัเขต  
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20 มิถุนายน  เวลา .  น. นายจิตรกร เผด็จศึก ประธาน ร่วมประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อระดบั

จงัหวดัฉะเชิงเทรา ณ หอ้งประชุมมรุพงษศิ์ริพฒัน์ ชนั  ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา  

20 มิถุนายน  เวลา .  น. ร่วมกิจกรรมซักซ้อมงานเฉลิมฉลอง  ปี ชาตกาล พระยาศรีสุนทร

โวหาร (นอ้ย อาจารยางกูล) ณ หอ้งมรุพงษศิ์ริพฒัน์ ชนั  ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

21 มิถุนายน 2565 เวลา 9.00 น. - 12.30 น. นายอาทร ผดุงเจริญ รองประธาน ร่วมประชุมสัมมนาเพือรับฟัง

และเสนอแนะข้อคิดเห็นต่อสรุปผลการแผนงานวิจยัการบริหารจดัการนําในเขต EEC ตามแผนงานยุทธศาสตร์

เป้าหมายดา้นสังคมและสํานกังานการวจิยัแห่งชาติ ผ่านการประชุมระบบออนไลน์ Zoom Meeting 

21 มิถุนายน 256   เวลา 09.30 น. นายจอมพงษ์ ชูทับทิม เลขาธิการ ร่วมตรวจประเมินโรงฆ่าสัตว์เพือ

ประกอบการพิจารณาต่ออายใุบอนุญาตประกอบกิจการคา้สัตวส์าํนกังานปศุสัตวจ์งัหวดัฉะเชิงเทรา 

23 มิถุนายน 2565 เวลา 10.00 น. นายยุทธนา มาตเจือ รองประธาน ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณา

กาํหนดและปรับปรุงเงือนไขในใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจาํทางดว้ยรถทีใชใ้นการขนส่งสัตวห์รือสิงของ

ประจาํจงัหวดัเชิงเทรา ครังที 5 / 2565 ห้องประชุมศูนย ์GPS ฉะเชิงเทรา ชนั 2 สํานกังานขนส่งจงัหวดัฉะเชิงเทรา  

24 มิถุนายน  เวลา . - .  น. นายจิตรกร เผด็จศึก ประธาน นางสาวอภินันท์ภรณ์ ใตห้ลา้สถาพร 

รองเลขาธิการ ร่วมโครงการประชุมประชาคมคู่บา้นเพือจดัทาํแผนขบัเคลือนโครงการพชัรสุชาคธานุรักษ์จงัหวดั

ฉะเชิงเทรา ณ อาํเภอทา่ตะเกียบ จงัหวดัฉะเชิงเทรา 

24 มิถุนายน  เวลา . - .  น. นายจอมพงษ์ ชูทับทิม เลขาธิการ ประชุมแสวงหาแนวทางความ

ร่วมมือและศึกษาปัญหาและอปุสรรคในการเขา้สู่ระบบการจดัซือจดัจา้งภาครัฐ ผา่นระบบ Zoom 

24 มิถุนายน 2561 เวลา 9.00 น. นายสมพงษ์ นําศรีเจริญสุข กรรมการ ร่วมกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพนัธ์

เนืองในวนัต่อตา้นยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน) ประจาํปี 2565 ณ อาคารโดม มหาวิทยาลยัเทคนิคฉะเชิงเทรา 

24 มิถุนายน 2565 เวลา 9.00 น. - 15.00 น. นายอาทร ผดุงเจริญ รองประธาน ร่วมประชุมสัมมนาเรืองการ

ทบทวนโครงการกิจการหรือการดาํเนินการใดซึงตอ้งจดัทาํในงาน EAI ครังที 9 เขา้ร่วมผา่นระบบ Video Conference 

โปรแกรม Cisco Webex หรือผา่น Facebook สาํนกันโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดลอ้ม 

24 มิถุนายน 2556 เวลา 10.00 น.  นายพงษ์ศกัดิ เสริมศกัดิศิริธร รองประธาน ร่วมประชุมการจัดกิจกรรม

รณรงค์ประชาสัมพนัธ์เนืองในวนัต่อตา้นยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน) ประจาํปี 2565 ณ หอ้งประชุมพระยาศรีสุนทร

โวหาร (น้อย อาจารยางกูร) ชัน 1  ศาลากลางจังหวดัฉะเชิงเทรา (นายพงษ์ศักดิ เสริมศักดิศิริธร รองประธาน  

สนบัสนุนโล่ 3 โล่) 

27 มิถุนายน 2565 เวลา 13.30 น. นายจิตรกร เผด็จศึก ประธาน ร่วมประชุมคณะทาํงานการจดักิจกรรมการ

ประกวดร้องเพลงและการประกวดแข่งขนัการประกอบอาหารในการจดักิจกรรมเฉลิมฉลองวนัครบรอบ 200 ปีชาติ

ตระการพระยาศรีสุนทรโวหาร(น้อย อาจารยางกูร)  5 กรกฎาคม 2565 จงัหวดัเชิงเทรา ณ ห้องประชุมรวมใจพฒัน์ 

สํานกังานศึกษาธิการจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

27 มิถุนายน 2556  เวลา 13.30 - 16.30 น. นายจอมพงษ์  ชูทับทิม เลขาธิการ ร่วมประชุมอนุกรรมการ

พฒันาการเกษตรและสหกรณ์จงัหวดัฉะเชิงเทราหลงัที 1/2556 5 ณ ห้องประชุมพระยาศรีสุนทรโวหาร (นอ้ย อาจาร

ยางกูร) ชนั 1 ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

28 มิถุนายน  เวลา . - .  น. นายจอมพงษ์ ชูทบัทิม เลขาธิการ ประชุมเพือหารือแนวทางการสรร

หาและพฒันาโครงการนวตักรรมแบบเปิดภูมิภาคกลาง กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล ผา่นระบบ Zoom 
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29 มิถุนายน 2565 เวลา 9.30 น. นายจิตรกร เผด็จศึก ประธาน ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชประจาํเดือน 

มิถุนายน 2565 ณ หอ้งประชุมมรุพงษศ์ิริพฒัน์ ชนั 4 ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

29 มิถุนายน 2565 เวลา 13.30 น. นายจอมพงษ ์ ชูทบัทิม เลขาธิการ ร่วมประชุมคณะกรรมการศูนยส่์งเสริม

ความรับผิดชอบต่อสังคมของภาคธุรกิจจงัหวดัฉะเชิงเทรา ครังที1/2565 ณ ห้องประชุมมรุพงษ์ศิริพฒัน์ ชนั 4 ศาลา

กลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

29 มิถุนายน 2565 เวลา 15:00 -16.00 น.  นายจิตรกร เผด็จศึก ประธาน ประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐ

และเอกชนดา้นการพาณิชย ์(กรอ.พาณิชย)์ ผา่นระบบ Zoom meeting ID :  997 7672 8514 Passcode :  041105 

30 มิถุนายน 2565 เวลา 8.30 - 12.00 น. นายจิตรกร เผด็จศึก ประธาน ร่วมเป็นวิทยากรโครงการศึกษาดูงาน

ติดตามการดาํเนินงานตามนโยบายสําคญัเร่งด่วนของรัฐบาลและขอ้สังการของนายกรัฐมนตรี ณ ห้องโชคอนนัต์ชนั 

2 อาคารเรียนรวมและอาํนวยการมหาวิทยาลยัราชภฏัราชนครินทร์ 

30 มิถุนายน  เวลา .  น.- .  น. กลุ่มผูป้ระกอบการรุ่นใหม่ YEC ร่วมกิจกรรมเสวนา เรือง แนว

ทางการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ Smart City จังหวดัฉะเชิงเทรา ณ ห้องโชคอนันต์ อาคารเรียนรวมและอาํนวยการ 

มหาวิทยาลยัราชภฏัราชนครินทร์ 

1 กรกฎาคม 2565 เวลา 9.30 น. นายพงษ์ศักดิ เสริมศักด์ศศิธร รองประธาน ร่วมประชุมคณะทํางาน

ขบัเคลือนการพฒันาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศน์ครังที 1/2565 ณ ห้องประชุมพระยาศรีสุนทรโวหารฯ (นอ้ย อาจาร

ยางกูร) ชนั 1 ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

1 กรกฎาคม  เวลา .  น. นายพงษ์ศักดิ เสริมศักดิศศิธร รองประธาน ร่วมประชุมคณะทํางาน

ขบัเคลือนการพฒันาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ครังที /  ณ หอ้งประชุมพระยาศรีสุนทรโวหาร (นอ้ย อาจารยาง

กูร) ชนั  ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

 กรกฎาคม  เวลา .  น. นายพงษศ์กัดิ เสริมศกัดิศศิธร รองประธาน ร่วมพิธีส่งมอบแสตมป์พระยาศรี

สุนทรโวหาร (นอ้ย อาจารยางกูร) ณ หอ้งวิชิตสงคราม ชนั  ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

4 กรกฎาคม 2565 เวลา 13.30 น. นายจอมพงษ์ ชูทับทิม เลขาธิการ ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการการ

ดาํเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติว่าดว้ยการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตจงัหวดัฉะเชิงเทรา ครังที 2/2565 ณ ห้อง

ประชุมมรุพงษศ์ิริพฒัน์ ชนั 4 ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

5 กรกฎาคม  เวลา .  น. นายจิตรกร เผด็จศึก ประธาน ร่วมกิจกรรมเฉลิมฉลอง  ปี ชาตกาล พระ

ยาศรีสุนทรโวหาร (นอ้ย อาจารยางกูร) ณ บริเวณอนุสาวรียพ์ระยาศรีสุนทรโวหาร (นอ้ย อาจารยางกูล) และหอเชิดชู

เกียรติพระยาศรีสุนทรโวหาร (นอ้ยอาจารยางกูร) พิพิธภณัฑเ์มืองฉะเชิงเทรา  

5 กรกฎาคม 2565 เวลา 9.30 น. - 12.00 น. นายจิตรกร เผด็จศึก ประธาน ร่วมประชุมคณะกรรมการจดัรูป

ทดิีนเพอืพฒันาพืนทีส่วนจงัหวดัฉะเชิงเทราครังที 2/2565 ณ ห้องประชุมพระยาศรีสุนทรโวหาร (นอ้ย อาจารยางกูร) 

ชนั 1 ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

5 กรกฎาคม 2565 เวลา 13:30 น. - 16.30 น. นายจิตรกร เผด็จศึก ประธาน ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหาร

กองทุนพฒันาเด็กชนบทในพระราชูปถมัป์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จงัหวดัฉะเชิงเทรา ครัง

ท ี2/2565 ณ ห้องพระยาศรีสุนทรโวหารนอ้ยอาจารยางกูรชนั 1 ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา   

5 กรกฎาคม 2565 หอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทราและสโมสรไลออนส์ฉะเชิงเทรา ร่วมกิจกรรมโดยการทาํขา้ว

ไข่เจียวแจกผูร่้วมงานประมาณ 600 จาน ในงานเฉลิมฉลอง 200 ปีชาตกาลพระยาศรีสุนทรโวหาร (น้อย อาจารยาง
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กูร) ในพิธีเปิดงานในวนัที 5 กรกฎาคม ช่วงเวลา 10.30 น. - 12.30 น. และช่วงเวลา 16.30 น.  - 18.30 น.  กาํหนดจดั

งานระหว่างวนัที  5 - 10 กรกฎาคม 2565 ณ พิพิธภณัฑ์เมืองฉะเชิงเทรา (จวนผูว้่าราชการจงัหวดัฉะเชิงเทรา) อาํเภอ

เมือง  จงัหวดัฉะเชิงเทรา โดยจดักิจกรรมประกวดการประกอบอาหาร และกิจกรรมการประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง 

6 กรกฎาคม 2565 เวลา 9.00 น. - 12.00 น. นายจอมพงษ์ ชูทับทิม เลขาธิการ ร่วมโครงการจัดทําประชา

พิจารณ์เรืองการจัดทําร่างยุทธศาสตร์วิจัยยางพาราแห่งชาติระยะ 5 ปี ผ่านระบบการจดัประชุมออนไลน์ Zoom 

Meeting  ID : 874 3271 9253 Passcode 123456 ณ หอ้งปฏิบติัการหน่วยราชการของท่าน 

7 กรกฎาคม 2565 10.00 น. – 12.00 น. นายสมพงษ์ นาํศรีเจริญสุข กรรมการ ร่วมติดตามผลการดาํเนินงาน

จงัหวดัและชมรม TO BE NUMBER ONE และ รายชือคณะอนุกรรมการตดัสินการประกวดผลงานจงัหวดั อาํเภอ

และชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับเพชรและยอดเพชร ประจาํปี 2565 จงัหวดัฉะเชิงเทรา ณ ห้องประชุม

พุทธโสธร ชนั 2 สํานกังานสาธารณสุขจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

7 กรกฎาคม 2565 เวลา 9.30 น. นายสมพงษ์ นาํศรีเจริญสุข กรรมการ ร่วมประชุมคณะกรรมการให้ความ

ช่วยเหลือผูป้ระสบภยัพิบตัิจงัหวดัฉะเชิงเทรา (ก.ช.ภ.จ.ฉช.) ครังที 4/2565 ณ ห้องประชุมสุนทรพิพิธชัน 3 ศาลา

กลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

7 กรกฎาคม 2565 เวลา 9:00 น. ถึง 15.00 น. นายณรงศกัด์ แก้วเมืองเพชร รองประธาน ร่วมโครงการการ

จัดทําและประสานแผนพัฒนาท้องถินจังหวดัฉะเชิงเทรา ณ ห้องประชุมบางแก้ว องค์การบริหารส่วนจังหวดั

ฉะเชิงเทรา 

7 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.30 น. – 12.00 น. นายจิตรกร เผด็จศึก ประธาน และคณะกรรมการ ร่วมประชุม

ดาํเนินกิจกรรมพฒันาศกัยภาพชุมชนเขา้สู่มาตรฐานการท่องเทียว ภายใตโ้ครงการส่งเสริมและพฒันาศกัยภาพการ

บริหารจดัการด้านการท่องเทียว จงัหวฉัะเชิงเทราประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ ห้องประชุมหอการค้าจงัหวดั

ฉะเชิงเทรา สถานีขนส่งผูโ้ดยสาร ฉะเชิงเทรา ตาํบลหนา้เมือง อาํเภอเมือง จงัหวดัฉะเชิงเทรา 24000 

8 กรกฎาคม 2565 เวลา 13.30 น. นายจิตรกร เผด็จศึก ประธาน และนายจอมพงษ์ ชูทบัทิม เลขาธิการ ร่วม

ประชุมคณะกรรมการร่วมภาครฐัและเอกชลเพือแกไ้ขปัญหาทางเศรษฐกิจกลุ่มจงัหวดัภาคตะวนัออก 1 (ฉะเชิงเทรา 

ชลบุรี ระยอง) ครังที 2/2565 ผ่านสืออิเลก็ทรอนิกส์ (โปรแกรม Zoom Meeting) 

 กรกฎาคม  เวลา .  น. นายจิตรกร เผด็จศึก ประธาน ร่วมกิจกรรมวิพากษ ์(ร่าง) แผนพนัธกิจดา้น

การวิจยัและบริหารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ณ ห้องโชคอนันต์ อาคารเรียนรวมและอาํนวยการ 

มหาวิทยาลยัฯ 

11 กรกฏาคม 2565 เวลา 10.00 น. คุณพงษ์ศักดิ เสริมศักดิศศิธร รองประธาน ร่วมประชุมคณะกรรมการ

โรคติดต่อ จงัหวดัฉะเชิงเทรา ณ ห้องประชุมมรุพงษศ์ิริพฒัน์ ชนั 4 ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

12 กรกฎาคม 2565 เวลา 9.30 น. - 12.00 น. นายจอมพงษ ์ชูทบัทิม เลขาธิการ ร่วมประชุมคณะกรรมการเขต

สุขภาพเพอืประชาชน เขตพืนที 6 ณ หอ้งประชุม ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

18 กรกฎาคม 2565 เวลา 13.30 น. นายจิตรกร เผด็จศึก ประธาน ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการบริหาร

กองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐประจําจังหวดัฉะเชิงเทรา ครังที 2/2565 ณ ห้องประชุมสํานักงาน

อุตสาหกรรมจงัหวดัฉะเชิงเทรา 
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18 กรกฎาคม 2565 เวลา 13.30 น. นายพรชัย ธรรมจรูญ ผูจ้ัดการ ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารงาน

จงัหวดัแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) จงัหวดัฉะเชิงเทรา ครังที2/2565 ณ ห้องประชุมมรุพงษ์ศิริพฒัน์ ชนั 4 ศาลากลาง

จงัหวดัฉะเชิงเทรา 

19 กรกฎาคม 2565 13.30 น. นายจิตรกร เผด็จศึก ประธาน ร่วมประชุมคณะกรรมการขบัเคลือนโครงการ

เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก จังหวัดฉะเชิงเทรา ครังที  2/2565 ณ ห้องเจ้าเสวย ชัน 4 อาคารราชนครินทร์ 

มหาวิทยาลยัราชภฏัราชนครินทร์ อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 

19 กรกฎาคม 2565 เวลา 13.00 - 16.30 น. นายจอมพงษ์ ชูทับทิม เลขาธิการ ร่วมประชุมติดตามผลการ

ดําเนินงานชมรม  TO BE NUMBER ONE ในสถานประกอบการ ชุมชน สถานศึกษา และหน่วยงานในสังกัด

กระทรวงยุติธรรม จงัหวดัฉะเชิงเทรา ปีงบประมาณ 2565 ครังที 2/2565 ณ ห้องประชุมพุทธโสธร ชนั2 สํานักงาน

สาธารณสุขจงัหวดัฉะเชิงเทรา และทางระบบ  ZOOM Meeting 

20 กรกฎาคม 2565 เวลา 11.00 น. - 12.00 น.  นายจิตรกร เผด็จศึก ประธาน ร่วมสนับสนุนวิทยากร บรรยาย

ในหัวขอ้ “การส่งเสริมอาชีพคนพิการดว้ยการจา้งงานตามมาตรา 35 โดยวิธีการช่วยเหลืออืนใดแก่คนพิการ ผูดู้แลคน

พิการ”  ณ หอ้งเทพราช A โรงแรมซันธารา เวลเนส  รีสอร์ท อาํเภอเมืองฉะเชิงเทรา จงัหวดัฉะเชิงเทรา 

21 กรกฎาคม 2565 เวลา 13.00 น. - 15:30 น. นายจอมพงศ ์ชูทบัทิม เลขาธิการ ร่วมประชุมสัมมนาในหัวขอ้

เรือง “การเปลียนผ่านของอุตสาหกรรมยานยนต์กบัผลต่อโครงสร้างเศรษฐกิจไทย” ในรูปแบบออนไลน์ผ่านระบบ 

Video Conference ระบบ Zoom 

21 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.00 น. - 12.00 น. นายจอมพงษ์ ชูทับทิม เลขาธิการ ร่วมประชุมรับฟังความ

คิดเห็น ครังที 3 โครงการจดัทาํรายงานประเมินผลกระทบสิงแวดลอ้มและสํารวจออกแบบถนนสาย ฉช.3005 แยก 

ทล.314 - อ.บา้นโพธิ อ.บา้นโพธิ จ.ฉะเชิงเทรา ณ หอประชุมทีวา่การอาํเภอบา้นโพธิ ตาํบลบา้นโพธิ อาํเภอบา้นโพธิ 

จงัหวดัฉะเชิงเทรา 

21 กรกฎาคม 2565 เวลา 13.30 น. นายพรชัย ธรรมจรูญ ผูจ้ัดการ ร่วมประชุมคณะกรรมการกาํหนดราคา

ทรัพยจ์งัหวดัฉะเชิงเทรา ณ สํานกับงัคบัคดีจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

21 กรกฎาคม 2565 เวลา 10.30 น. นายจิตรกร เผด็จศึก ประธาน ร่วมติดตามความก้าวหน้าการขบัเคลือน

ศูนยอ์าํนวยการขจดัความยากจนและพฒันาคนทุกช่วงวยัอย่างยงัยืนตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ณ ห้อง

ประชุมอาํเภอราชสาส์น ทีวา่การอาํเภอราชสาส์น 

21 กรกฎาคม 2565 เวลา 10.00 น. นายณรงศกัดิ แกว้เมืองเพชร รองประธาน ร่วมประชุมคณะกรรมการและ

อนุกรรมการศูนยอ์าํนวยการความปลอดภยัทางถนนจงัหวดัฉะเชิงเทรา ครังที 3/2565 ณ ห้องประชุมมรุพงษศิ์ริพฒัน์ 

ชนั4 ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

22 กรกฎาคม 2565 เวลา 13.30 น. นายสมพงษ์ นําศรีเจริญสุข กรรมการ ร่วมประชุมศูนยข์่าวจงัหวดั และ 

ประชุมคณะกรรมการศูนยอ์าํนวยการป้องกนัและปราบปรามยาเสพติดจงัหวดัฉะเชิงเทรา ครังที 6/2565 ประจาํเดือน 

กรกฎาคม 2565 ณ หอ้งประชุมมรุพงษศิ์ริพฒัน์ ชนั 4 ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

25 กรกฎาคม  เวลา . - .  น. นายณรงคศ์กัดิ แกว้เมืองเพชร รองประธาน ร่วมสัมมนารับฟัง และ

แลกเปลียนความคิดเห็นครังที  โครงการศึกษาการทําแผนโลจิสติกส์ เพือเพิมประสิทธิภาพการขนส่งสินค้า

เชือมโยงฐานการผลิตในพืนทีเขตพมันาพิเศษภาคตะวนัออก (EEC) กบัประตูการคา้ในพืนทีภาคใต ้จงัหวดัระนอง ณ 

ห้องเดอะบอลรูม ชนั  โรงแรมโอลิเดยอิ์นน ์ศรีราชา จงัหวดัชลบุรี 
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 กรกฎาคม  เวลา .  น. นายจอมพงษ์ ชูทับทิม เลขาธิการ ร่วมประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อ

ระดบัจงัหวดั ณ หอ้งประชุมมรุพงษศิ์ริพฒัน์ ชนั  ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

 กรกฎาคม  เวลา . - .  น. นายจิตรกร เผด็จศึก ประธาน ร่วมประชุมวิพากษ์แผนพัฒนา

เศรษฐกิจภาคตะวนัออกระดบัภูมิภาค พ.ศ. -  (ภาคตะวนัออก) ผา่นระบบ Zoom 

- กจิกรรมอืนๆ  

23 มิ ถุนายน 2561 เวลา 14.00 น. - 16.00 น. นายพงษ์ศักดิ เสริมศักดิศศิธร รองประธาน ร่วมประชุม

คณะกรรมการและปรึกษาคณะกรรมการบริหารสภาอุตสาหกรรมจงัหวดัฉะเชิงเทรา ครังที 4/2565 ณ หอ้งประชุมมรุ

พงษศิ์ริพฒัน ์ชนั 4 ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

29 มิถุนายน 2565 เวลา 06.30-10.00 น คณะกรรมการหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา ร่วมกิจกรรมวนัเปิดบา้น

ของกลุ่ม BNI Amplify ฉะเชิงเทรา กลุ่มทีรวบรวมเจา้ของกิจการอนัดบัตน้ๆของจงัหวดั ให้มาเจอกนัเพือช่วยแนะนาํ

สินคา้ของคุณใหเ้ป็นทีรู้จกั สร้างยอดขายเพิมรายได ้ณ โรงแรมซนัธารา เวลเนส ฉะเชิงเทรา 

19 กรกฎาคม  เวลา .  น. นายจิตรกร เผด็จศึก ประธาน ร่วมประชุมคณะกรรมการขับเคลือน

โครงการเขตพฒันาพิเศษภาคตะวนัออก จงัหวดัฉะเชิงเทรา ณ ห้องเจา้เสวย อาคารราชนครินทร์ ชนั  มหาวิทยาลยั

ราชภฏัราชนครินทร์ อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 

 มติทีประชุม  รับทราบ 
 

วาระที  เรืองรับรองรายงานการประชุม ครังที /  

 มติทีประชุม  รับรอง 
 

วาระที  เรืองรายงานติดตามความคืบหน้าของโครงการ 

 โครงการส่งเสริมสร้างงานสร้างอาชีพแก่คนพกิาร ตามมาตรา   

นายจิตรกร  เผด็จศึก (ประธาน) กล่าวว่า ตามพระราชบญัญติัส่งเสริมและพฒันาคุณภาพชีวิตคนพิการพ.ศ. 

 มาตรา  ( ) โดยมีวตัถุประสงคเ์พือการส่งเสริมและพฒันาอาชีพและคุณภาพชีวิตคนพิการในดา้นต่างๆการ

พฒันาอาชีพให้มนัคงและมีศกัยภาพ ไม่เป็นภาระต่อสังคม ในปี  ไดด้าํเนินการนาํร่องคนพิการแลว้ จาํนวน  

ราย โดย บริษัท ไทยคชสารโลจิสติกส์ จ ํากัด ให้ความร่วมมือเข้าร่วมโครงการ โดยในปี พ.ศ.  ก ําลัง

ประชาสัมพันธ์โครงการทางสือต่างๆ ทังสือออนไลน์ สือเอกสาร สือป้ายประชาสัมพันธ์ขนาดใหญ่ตามนิคม

อุตสาหกรรมในจงัหวดั 

โดยทางจัดหางานจังหวัดฉะเชิงเทรา และสํานักงานพัฒนาสังคมและความมันคงของมนุษย์จังหวัด

ฉะเชิงเทรา ไดมี้การประชาสัมพนัธ์ไปยงักลุ่มคนพิการให้เขา้ใจถึงความสําคญัของมาตรา  ( ) ในส่วนของสถาน

ประกอบการทางจดัหางานจงัหวดัฉะเชิงเทรา จะไดเ้ขา้ไปประชาสัมพนัธ์ตามสถานประกอบการต่างๆ  

ในส่วนของหอการค้าจังหวดัฉะเชิงเทรา จะไดข้ึนป้ายคดัเอา้ท์ในจังหวดัฉะเชิงเทรา และได้ประสานขอ

รายชือสถานประกอบการทีใช้มาตรา  จากสํานักงานพฒันาสังคมและความมนัคงของมนุษยจ์ังหวดัฉะเชิงเทรา 

เพือจะไดเ้ขา้ไปเชิญชวนให้หนัมาใชม้าตรา  ( ) ต่อไป 

 มติทีประชุม  รับทราบ 
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 โครงการจัดตังศูนย์การเรียนรู้การค้าขายออนไลน์ 

นายจิตรกร  เผด็จศึก (ประธาน) กล่าววา่ วตัถุประสงค ์เพอืส่งเสริมการคา้ขายการประกอบธุรกิจในโลกออนไลน์ ที

ไรขีดจาํกดั สามารถเขา้ถึงกลุ่มลูกคา้ไดต้รงเป้าหมาย ตอบสนองกบัสถานการณ์ปัจจุบนัทีเกิดผลกระทบจากการแพร่ระบาด

ของโรคติดเชือไวรั้สโควิด-  ทีส่งผลกระทบโดยตรงกบัการคา้ขายทีตอ้งพบปะผูค้นจาํนวนมาก ซึงการคา้ขายออนไลน์จะ

สามารถช่วยแกปั้ญหาและสามารถเพมิรายไดอ้ย่างมนัคงได ้เป็นศูนยร์วมการเรียนดา้นการขาย และการตลาดแบบออนไลน์  

ในการดาํเนินโครงการนนัไดรั้บความร่วมมือจากศูนยก์ารศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยัจงัหวดัฉะเชิงเทรา ให้

การสนับสนุนในด้านหลกัสูตรการเรียนการสอน และทาง บริษทั จดัการและพัฒนาทรัพยากรนําภาคตะวนัออก จาํกัด 

(มหาชน) จะสนบัสนุนค่าใชจ่้ายในการเรียนการสอนปีละประมาณ ,  บาท หรือตามความเป็นจริง ส่วนเงินทีเหลือจ่าย

จะนาํมาใชใ้นการจดังานมอบประกาศณียบตัรให้กบัผูส้าํเร็จหลกัสูตรต่อไป 

โดยจะมีการประชุมขบัเคลือนโครงการให้สําเร็จตามวตัถุประสงค์ในวนัจนัทร์ที  มิถุนายน  เวลา 

.  น. ณ ห้องประชุมสํานักงานหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา ซีงประกอบดว้ยทางหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา / 

ศูนยก์ารศึกษานอกโรงเรียน / บริษทั จดัการและพฒันาทรัพยากรนาํภาคตะวนัออก จงัหวดัฉะเชิงเทรา เขา้ร่วมหารือ 

มติทีประชุม  รับทราบ 

 โครงการจัดตังชมรมบริจาคโลหิตจังหวัดฉะเชิงเทรา 

นายจิตรกร  เผด็จศึก (ประธาน) กล่าวว่า จากการทีท่านผูว้่าราชการจงัหวดัฉะเชิงเทรา ไดมี้ดาํริทีจะให้มีการ

จัดตังชมรมบริจาคโลหิตจงัหวดัฉะเชิงเทรา ขึน โดยมอบหมายให้ประธานหอการค้าจงัหวดัฉะเชิงเทรา รับไป

ดาํเนินการ โดยโรงพยาบาลพุทธโสธร เป็นเลขานุการคณะทาํงาน การขบัเคลือนได้มีการตงักลุ่ม Line โครงการ 

พร้อมดาํเนินการจัดหาทุนสนับสนุนโดยรายได้จากการจาํหน่ายเสือยืดวนัวิสาขพุทธบูชา เพือเป็นกองทุนในการ

สนบัสนุนจดัทาํรถเคลือนทีบริจาคโลหิตต่อไป โดยไดรั้บเงินรวม ,  บาท (  ตวั ๆ ละ  บาท) 

มติทีประชุม  รับทราบ 

 โครงการไฟฟ้าชุมชนเพือผู้มีรายได้น้อยในจังหวัดฉะเชิงเทรา 

นายจิตรกร  เผด็จศึก (ประธาน) กล่าวว่า โครงการไฟฟ้าชุมชนเพือเกษตรกรในจังหวัดฉะเชิงเทรา มี

วตัถุประสงค์ เพือยกระดับเศรษฐกิจฐานราก ซึงไม่เพียงมุ่งส่งเสริมให้เกิดการผลิตไฟฟ้าใช้เองในชุมชน เพือให้

ประชาชนทุกคนเข้าถึงไฟฟ้า และยงัช่วยเพิมรายได้และลดความเหลือมลาํให้กับประชาชนในระดับฐานราก สร้าง

ประโยชน์ให้เกิดขึนกบัชุมชนอย่างแทจ้ริง โดยใช้แนวคิด หลงัคาของท่านสามารถช่วยเหลือสังคมได้” โดยรณรงค์ให้

ติดตงัระบบโซล่าเซลลบ์นหลงัคาของผูป้ระกอบการ ซึงไดรั้บความร่วมมือจากสถานประกอบการบางส่วนแลว้ โดยขนะ

นีจะไดม้ีการดาํเนินการจดัตงักองทุน โดยจะตอ้งมีการกาํหนดหลกัเกณฑต์่างๆ และจะไดน้าํมาหารือร่วมกนัต่อไป 

มติทีประชุม  รับทราบ 

 โครงการนักศึกษาพนัธุ์ใหม่ และโครงการนักเรียนพันธุ์ใหม่ 

นายจิตรกร  เผด็จศึก (ประธาน) กล่าวว่า จากนโยบายของภาครัฐไดเ้น้นในการพฒันาประเทศในดา้นต่างๆ 

ทงัภาคอุตสาหกรรมการผลิต ภาคการคา้ บริการ และการท่องเทียว ซึงจะตอ้งใชแ้รงงานทีมีระดบัการศึกษาสูง แต่สิง

ทสีําคญัและมีความจาํเป็นคือแรงงานตอ้งมีทกัษะเฉพาะทีตอบสนองการทาํงานในภาคอุตสาหกรรม ภาคการคา้และ

บริการ เพือตอบสนองให้ทนัต่อการพฒันาในทุกๆ ด้าน พร้อมในการเขา้สู่การทาํงานได้อย่างมีประสิทธิภาพตาม

แนวทาง “นกัศึกษาพนัธุ์ใหม่” ซึงไดน้าํเสนอแนวคิดสู่ กกร.ผลกัดนัสู่ กรอ. และหน่วยงานทีเกียวขอ้งผลกัดนัให้เป็น

รูปธรรมต่อไป 
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 โดยการดําเนิ นโค รงก ารนัก ศึกษ าพัน ธุ์ ให ม่  ได้ร่วมกับมห าวิทยาลัยราชภัฏ ราชนคริน ท ร์ แล ะ

ภาคอุตสาหกรรม ในการขบัเคลือน โดยไดมี้พิธีลงนามบนัทึกขอ้ตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ว่าดว้ย “โครงการ

นกัศึกษาพนัธุ์ใหม่เพือรองรับการพฒันากาํลงัคนในจงัหวดัฉะเชิงเทรา” ระหว่าง หอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา สภา

อุตสาหกรรมจงัหวดัฉะเชิงเทรา สมาคมอุตสาหกรรมแม่พิมพไ์ทย และมหาวิทยาลยัราชภฏัราชนครินทร์ เมือวนัที  

มิถุนายน  เวลา .  น. ณ ห้องโชคอนนัต ์ชนั  มหาวิทยาลยัราชภฏัราชนครินทร์ โดยมีวตัถุประสงคเ์พือ 

 .เพอืส่งเสริมกิจกรรมพฒันากาํลงัคนใหส้อดคลอ้งกบัทิศทางความตอ้งการของสถานประกอบการ 

 .เพือร่วมมือในการผลิตบัณฑิต ยกระดับและพัฒนาศักยภาพนักศึกษาให้ตอบโจทย์และตรงกับความ

ตอ้งการของสถานประกอบการ 

 .เพือสนับสนุน ร่วมมือและแลกเปลียนบูรณาการขอ้มูลเครืองมือ อุปกรณ์ สถานที ร่วมทังทีเกียวข้องกับ

การพฒันานกัศึกษาของมหาวิทยาลยั 

 .เพอืสนบัสนุนการทาํงานร่วมกนัระหวา่งภาครัฐและเอกชนในการพฒันานกัศึกษาของมหาวิทยาลยั 

มติทีประชุม  รับทราบ 
 

 โครงการทุ่งซาฟารีในป่าธรรมชาติ ระบบสกายวอล์ค 

นายจิตรกร  เผด็จศึก (ประธาน) กล่าวว่า เป็นโครงการทีมีวตัถุประสงค์เพือส่งเสริมด้านการท่องเทียวเชิง

ธรรมชาติ และยงัจะสามารถแกปั้ญหาระหว่าง คน กบัชา้งป่า ในเขตพืนทีอาํเภอสนามชยัเขตซึงมีปัญหาชา้งเขา้ทาํลาย

พืชไร่ของเกษตรกรอยู่เป็นประจาํ ไม่สามารถแก้ไขปัญหาไดอ้ย่างเป็นรูปธรรม หอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา ได้เขา้

ไปสํารวจพืนทีเพือหาแนวทางการแก้ไขปัญหาอย่างยงัยืน จึงเป็นทีมาของโครงการทุ่งซาฟารีในป่าธรรมชาติ ระบบ

สกายวอลค์ เพือพฒันาเป็นแหล่งท่องเทียวทางธรรมชาติของจงัหวดัฉะเชิงเทรา สร้างงาน สร้างอาชีพ แก่ชุมชน ไดม้ี

การออกแบบจาํลองการก่อสร้างสกายวอลค์เพือนาํเสนอกบัจงัหวดัฉะเชิงเทรา และหน่วยงานทีเกียวขอ้งเพือผลกัดนั

ใหเ้กิดเป็นรูปธรรมโดยเร็ว 

มติทีประชุม  รับทราบ 
 

วาระที  เรืองสืบเนืองจากการประชุม 

4.1 การจัดกิจกรรมวิงเพือสิงแวดล้อม  

นายจิตรกร  เผด็จศึก (ประธาน) กล่าวว่า การจัดกิจกรรมการวิงเพือสุขภาพและสิงแวดล้อม การจัดการวิงเพือ

สิงแวดลอ้ม มี 2 สนาม ทีสนามเขาหินซ้อน จะวิงในวนัดินโลก และอาํเภอเมืองวดัโสธร การวิงเพือสุขภาพและ

สิงแวดลอ้ม วนัที 29 - 30 ตุลาคม  โดยเริมตน้สนามทีจงัหวดัฉะเชิงเทราเรา การวงิโดยมี 3 ระยะ คือวนัเสาร์จะมี

การวิง 5 กิโลเมตรในช่วงเชา้ และวนัอาทิตยจ์ะมี 2 รอบ ระยะ คือ 5 กิโลและ 10 กิโล  

มติทีประชุม  รับทราบ 
 

4.2 การจัดงานหอการค้าแฟร์ 

นายจิตรกร  เผด็จศึก (ประธาน) กล่าวว่าการจดังานหอการคา้แฟร์ ทีไปดูพืนทีไวค้ือทีตลาดลาว อาํเภอบาง

ปะกง จงัหวดัฉะเชิงเทรา พืนทีไม่เหมาะสมกบัการจดังานหอการคา้แฟร์ ขณะนีกาํลงัรอดูพืนทีสนามยิงปืน ทีกาํลงั

ดาํเนินการจดัทาํตลาดประชารัฐอยู ่วา่จะมีพืนทีจดังานหอการคา้แฟร์ ไดห้รือไม่ 

มติทีประชุม  รับทราบ 
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4.3 การร่วมปรับปรุงพืนทีสนามยิงปืน เป็นตลาดนัด ตลาดชุมชน เพือช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อย 

นายจิตรกร  เผด็จศึก (ประธาน) กล่าววา่โดยจะมีการจดัหาทุนเพือใชใ้นการดาํเนินงานให้สาํเร็จลุล่วงไป ตาม 

วตัถุประสงค์ โดย จดัทอดผา้ป่าสามคัคี เพือสมทบทุนปรับปรุงพืนทีสร้างตลาดนดั ตลาดชุมชน เพือช่วยเหลือผูมี้รายไดน้้อย 

ผูป้ระกอบการในทอ้งถินใชจ้าํหน่ายสินคา้อุปโภค-บริโภค  เป็นการช่วยเหลือผูมี้รายไดน้อ้ยในสถานการณ์ปัญหาค่าครองชีพ

ครัวเรือนในปัจจุบนัมีแนวโนม้สูงขึน แต่ในขณะทีรายไดต้าํ สร้างความเดือดร้อนแก่ประชาชนเป็นอยา่งมาก 

กาํหนดการทอดผา้ป่า ณ วดัสมานรัตนาราม ตาํบลกอ้นแก้ว อาํเภอเมือง จงัหวดัฉะเชิงเทรา วนัเสาร์ที ๑๘ 

มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖ ๕ (ตรงกบั แรม ๔ คาํ เดือนเจ็ด ปีขาล) 

เวลา ๐๙.๐๐ น.  ตงักองผา้ป่า 

เวลา ๑๐.๐๐ น.  ถวายภตัตาหารเพลแด่พระสงฆ์ 

 เวลา ๑๑.๐๐ น.  ถวายกองผา้ป่า 

ประธานทีปรึกษา  นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ  ปลดักระทรวงมหาดไทย 

คณะทีปรึกษา 

ดร.วนัดี กุญชรยาคง จุลเจริญ  นายปลิว ตรีวิศวเวทย ์ นายเสถียร เศรษฐสิทธิ นายโยธิน ดาํเนินชาญวนิชย ์

นายสมโภชน์ อาหุนยั  นายวีรพงศ ์เกษดาํรงพาณิชย ์ ดร.ปรียนนัท ์มงคลสุริยะเดช 

ประธานดําเนินงาน 

      นายไมตรี ไตรติลานนัท ์ ผูว้่าราชการจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

    นายพินิจ จารุสมบติั ประธานสภาวฒันธรรมไทย-จีน และส่งเสริมความสัมพนัธ์  

           ศาสตราจารยพ์ิเศษอรรถพล ใหญ่สวา่ง นายกสมาคมชาวฉะเชิงเทรา        

  นายจิตรกร เผด็จศึก     ประธานหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา 

 จึงขอเชิญชวนผูม้ีจิตศรัทธาร่วมสนบัสนุนกิจกรรมในครังนี และขอเชิญไปร่วมงานทอดผา้ป่า ตามวนั เวลา 

สถานทีดงักล่าวขา้งตน้ 

มติทีประชุม   รับทราบ 
 

วาระที  เรืองเพือพจิารณา 

.  การร่วมสนับสนุนการจัดสัมมนาของคณะกรรมาธิการการพฒันาการเมืองและการมีส่วนร่วมของประชาชนวุฒิสภา  

    หวัข้อ “การสร้างเสริมความรู้ระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขในสถานศึกษา 

 นายจิตรกร  เผด็จศึก (ประธาน) กล่าววา่ ดว้ยคณะกรรมาธิการการพฒันาการเมืองและการมีส่วนร่วมของประชาชน 

วุฒิสภา มีกาํหนดจดัสัมมนา หัวขอ้ “การสร้างเสริมความรู้ระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข ใน

สถานศึกษา” ในวนัพฤหัสบดีที  กรกฎาคม  ณ อาคารราชนครินทร์ชนั  มหาวิทยาลยัราชภฏัราชนครินทร์ อ.เมือง จ.

ฉะเชิงเทรา  โดย พลเอก ประวิตร วงษสุ์วรรณ รองนายกรัฐมนตรี มาเป็นประธานเปิดงาน ในเวลา .  น. 

 ในการนี หอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา ในฐานะเป็นภาคธุรกิจการค้าเอกชนในจงัหวดัฉะเชิงเทรา ซึงให้

ความสาํคญักบัระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข ไดรั้บการประสานใหม้ีส่วนร่วมในการจดั

งานครังนี อาทิ ประสานการเชิญชวนหน่วยงานต่างๆ ทีเกียวขอ้ง  ประสานร่วมสนบัสนุนการจดัทาํหนงัสือเมลด็พนัธุ์

ประชาธิปไตย ซึงเป็นหนังสือทีระลึกแจกให้กบันักเรียนนักศึกษาผูที้เขา้ร่วมสัมมนา เป็นหนังสือทีจะส่งเสริมให้

นกัเรียนนกัศึกษาเขา้ใจในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข ในรูปแบบการ์ตูน  
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 จึงขออนุมติัในหลกัการทีหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา จะเป็นหน่วยร่วมสนบัสนุนการจดักิจกรรมครังนี 

มติทีประชุม  รับทราบ 
 

5.2 การจัดแข่งขันซับบอร์ดเพือส่งเสริมด้านการท่องเทียวทางนํา 

นายจิตรกร  เผด็จศึก (ประธาน) กล่าววา่ กีฬา SUP Board เป็นกีฬาทีพฒันามาจาก Surf โดยเพมิไมพ้ายเขา้มา

เป็นอุปกรณ์ทีช่วยให้เราสามารถเคลือนทีไปไดโ้ดยไม่ไดต้อ้งอาศยัคลืนเพียงอย่างเดียว สามารถเล่นไดทุ้กทีทงัทะเล 

เขือน แม่นาํ ซึงต่างจาก Surf ทีตอ้งเล่นเฉพาะทีทะเลเท่านนั ขณะทีคุณยนืทรงตวัอยู่บน SUP และออกแรงพายในแต่

ละครังนนั ตวัคุณจะไดใ้ชก้ลา้มเนือส่วนแกนกลางพร้อมๆ กบัใช้งานกลา้มเนือแขน ขาส่วนอืนๆแบบจดัเต็มทีเดียว

ครบหมดทุกส่วน แต่คุณจะไม่ไดรู้้สึกว่าเป็นการออกกาํลงักายทีน่าเบือเพราะ วิวธรรมชาติรอบตวัทีดึงดูดให้คุณพาย

ไปไดเ้รือยๆ นีจึงเป็นเหตุผลที SUP หนึงในกีฬาทีผสมผสานกบัการท่องเทยีวไดอ้ยา่งลงตวั  

ซับบอร์ด การออกไป พาย SUP สามารถให้ประโยชน์กบัคุณไดม้ากกว่าทีคุณคิด ไม่ใช่แค่ไปแลว้ไดค้วาม

สนุกสนานกลบัมา แต่ SUP เป็นหนึงในกีฬาทีสามารถช่วยให้คุณออกกาํลงักายได้อย่างมีประสิทธิภาพเผาผลาญ

พลงังานได้อย่างดี ออกกาํลงัโดยใช้กลา้มเนือครบทุกสัดส่วน ไดฝึ้กฝนการทรงตวั รวมทงัเป็นการฝึกสมาธิไปดว้ย 

ถือวา่เป็นการออกกาํลงักายทีคุณจะไม่รู้สึกฝืนใจทีจะทาํเลย  

จึงขออนุมติัในหลกัการ วา่หอการคา้จะจดัแข่งขนัซบับอร์ด เพือส่งเสริมดา้นการท่องเทียวทางนาํ 

มติทีประชุม  รับหลกัการ 
 

.  การจัดแข่งขันปันจักรยานส่งเสริมการท่องเทียว 

นายจิตรกร  เผด็จศึก (ประธาน) กล่าวว่าการแข่งขนัการปันจกัรยานส่งเสริมการท่องเทียว ซึงเป็นนโยบาย

ของท่านผูว้่าราชการจงัหวดัหลงัจากทีโควิดลดลงแลว้จะเป็น การจดักิจกรรมเพือส่งเสริมการท่องเทียวภายในจงัหวดั

ฉะเชิงเทรา จะเป็นการปันจกัรยานแบบกิจกรรมทวัร์ริง  3 ปาง วดัสมาน ปางเสวยสุข, อุทยานพระพิฆเนศทีคลอง

เขือน, ปางสมปรารถนา ให้มีการแข่งปันจักรยานทัวร์พระพิฆเนศ 3 ปาง เปิดเมืองในเรืองของการท่องเทียวเป็น

ประโยชน์กบัพืนที น่าจะมีผูเ้ขา้ร่วมประมาณ 500 คนั ระยะทางประมาณ 50 กิโล 

จึงขออนุมติัในหลกัการ ว่าหอการคา้ จะจดัแข่งขนัปันจกัรยาน เพือส่งเสริมการท่องเทียว 

มติทีประชุม  รับหลกัการ 
 

.  การจัดงานเฉลมิฉลองพระยาศรีสุนทรโวหาร (น้อย อาจารยางกูร) พ.ศ.   

     หลงัประกาศยกย่องเป็นบุคคลสําคญัของโลก 

นายจิตรกร  เผด็จศึก (ประธาน) กล่าวว่าการจดังานเฉลิมฉลองพระยาศรีสุนทรโวหาร(นอ้ย อาจารยางกูร) 

พ.ศ.   หลงัจากประกาศการยกยอ่งใหเ้ป็นบุคคลสาํคญัของโลก จะมีการจดัการเฉลิมฉลองในวนัที 5 กรกฎาคม 

โดยมีการประกวด ทาํอาหาร  ประกวด การร้องเพลง ทุกคืน การประกวดร้องเพลง ก็จะมีท่านอรรถพร ใหญ่

สวา่ง นายกสมาคมชาวฉะเชิงเทรา ไดแ้ต่งเพลงขึนมาใหม่อกี 1 เพลง แลว้จะมีชือสินคา้ของจงัหวดัฉะเชิงเทราลงไป

ในเพลงดว้ย หอการคา้สนบัสนุน ขา้วไข่เจียว  บูธ เพือบริการผูร่้วมกิจกรรม 

จึงขออนุมติัในหลกัการ ว่าหอการคา้ ร่วมกิจกรรมการจดังานเฉลิมฉลองพระยาศรีสุนทรโวหาร (นอ้ย อาจาร

ยางกูร) พ.ศ.  หลงัประกาศยกย่องเป็นบุคคลสําคญัของโลก 

มติทีประชุม รับหลกัการ 
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วาระที  ข้อเสนอเข้าสู่ กกร. เพือนําเสนอสู่ กรอ.จังหวัดฉะเชิงเทรา 

นายจิตรกร  เผด็จศึก (ประธาน) กล่าวว่าจากมติการประชุมคณะกรรมการภาคเอกชน  สถาบัน (กกร.) จังหวดั

ฉะเชิงเทรา เมือวนัที  พฤษภาคม  ไดมี้การสรุปประเด็นเพือเขา้สู่การประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพือ

พฒันาและแกไ้ขปัญหาทางเศรษฐกิจจงัหวดัฉะเชิงเทรา (กรอ.จงัหวดั) ซึงจะมีการประชุมในวนัศุกร์ที  มิถุนายน  เวลา 

.  น. ณ หอ้งประชุมมรุพงษศิ์ริพฒัน์ ชนั  ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา โดยมีสรุปประเด็นนาํเสนอดงันี 

 ประเดน็ติดตามความคืบหน้า 

ประเดน็ที . โครงการรถบรรทุกสีขาว 

ประเดน็ที . การพฒันาดา้นการศึกษาทุกช่วงวยัใหเ้กิดประสิทธิภาพ 

ประเดน็ที . การพฒันารูปแบบการจดัการศึกษา / หลกัสูตร ใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการของตลาดแรงงาน 

                 พฒันาการศึกษาระดบัอาชีวะ & ปริญญาตรี ให้สนบัสนุน EEC ฉะเชิงเทรา 

ประเดน็ที . การพฒันาผงัเมืองรวมจงัหวดัฉะเชิงเทรา เพือใหเ้กิดประโยชน์ต่อการพฒันา 

ประเดน็ที . การลดหย่อนภาษี  เท่า แก่ผูป้ระกอบการทีเขา้ร่วมโครงการส่งเสริมอาชีพคนพิการมาตรา  

ประเดน็ที . การสร้างสะพานขา้มทางรถไฟบริเวณสถานีเปร็ง เพือความปลอดภยัในชีวิตและทรัพยสิ์นของ  

                 ประชาชน 

ประเดน็ที . โครงการทุ่งซาฟารีในป่าธรรมชาติ ระบบสกายวอร์ค 

ประเดน็ที . โครงการวางท่อระบายนาํพร้อมบ่อพกันาํ ริมถนนทางหลวงชนบท สาย ฉช.  พร้อมเพิมไฟฟ้าทาง 

      บริเวณสะพานขา้มคลอง (สะพานคลองแขวงกลนัและสะพานคลองขุนพิทกัษ)์ 

ประเดน็ที . โครงการสร้างสะพานขา้มคลองท่าถวัทีชาํรุด 

ประเดน็ที .โครงการเพิมประสิทธิภาพสถานีสูบนาํท่าถวั จงัหวดัฉะเชิงเทรา 

ประเดน็ที .การก่อสรา้งดา้นชงันาํหนกั เพือลดปัญหารถบรรทุกนาํหนกัเกิน 

 ประเดน็การช่วยเหลอืเพือการแก้ไขปัญหา 

ประเดน็ที . การแกไ้ขปัญหาจราจรติดขดัในช่วงเวลาเร่งด่วนในเขตเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา 

ประเดน็ที . การแกไ้ขปัญหาผกัตบชวาอยา่งยงัยนื 

ประเดน็ที . ชะลออตัราการเรียกเก็บค่า FT ของการไฟฟ้าส่วนภมูิภาค จากปัจจุบนั .  สตางค/์หน่วย ใหเ้ท่ากบั 

      เดือนเมษายน .  สตางค/์หน่วย เพือบรรเทาความเดือดร้อนของภาคอุตสาหกรรมทีไดรั้บผลกระทบ 

      จากภาวะราคานาํมนัและสถานการณ์โควิด-  

ประเดน็ที . การพฒันาผงัเมืองรวมจงัหวดัฉะเชิงเทรา แกข้อ้กาํหนดทา้ยผงัเมืองให้สามารถสร้างโรงงานทีปลอด    

                   มลพิษ ไดใ้นพืนทีสีเหลือง-ส้ม เพือใหเ้กิดประโยชน์ต่อการพฒันา 

 ประเด็นอืนๆ  

ประเดน็ที . การช่วยเหลือผูไ้ดรั้บความเดือดร้อนอนัเนืองมาจากผลกระทบจากโครงการภาครัฐ กรณีรัวกาํแพงของ  

      บริษัท สหะทุนไทย จาํกัด เสียหายอันเนืองจากการดําเนินโครงการก่อสร้างขยายถนนทางหลวง

หมายเลข  พร้อมการวางท่อประปา โดยการประปาบางคลา้ 

ประเดน็ที . ใหธ้นาคารจดัตงัชมรมธนาคารจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

มติทีประชุม  รับทราบ 
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วาระที  เรืองแจ้งเพือทราบ / ข้อเสนอ จาก YEC หอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา  

 นายโชติอนันต ์ปินถานนัท ์(ประธาน YEC) กล่าวว่า  ขอเชิญบุตรหลาน กรรมการและสมาชิก ร่วมจดังานเปิดบา้น

เพือรับสมาชิกใหม่ YEC หอการคา้ฉะเชิงเทรา ในวนัเสาร์ที  กรกฎาคม  ณ โรงแรม ที วินเทจ บางคลา้ จ.ฉะเชิงเทรา  

ถา้คุณอยากทีจะรู้จกั YEC ฉะเชิงเทรามากขึน อยากมีแนวร่วมในการทาํธุรกิจ ขอให้มางานนี ภายในงานมีแขกรับเชิญมา

แชร์ประสบการณ์การทาํธุรกิจ และการเป็นสมาชิก YEC โดยคุณเกง้ นิกิวาอิ กรุ๊ป คุณปอ ประธาน YEC นครนายก และ คุณ

อูฐ ประธาน YEC ระยอง ติดต่อสาํรองทีนงั โทร. - , -  คุณนุย้  

มติทีประชุม  รับทราบ 
 

วาระที  เรืองอืนๆ   

นายจิตรกร  เผด็จศึก (ประธาน) กล่าววา่ อยากจะประชาสัมพนัธ์ เรืองการดูแลสุขภาพ การออกกาํลงักาย 

เป็นสิงสําคญัต่อการดาํเนินชีวิต เราตอ้งมีสุขภาพแข็งแรง ถึงจะมีแรงทาํงานในทุกๆวนั จะไดไ้ม่ตอ้งหาเงิน มารักษา

เวลาที เจ็บป่วย ไม่ตอ้งเสียเวลาหยดุงาน สุขภาพดี ชีวติมีความสุข 

มติทีประชุม  รับทราบ 

ปิดประชุม เวลา  .  น. 

 

 

( นายจอมพงษ ์ชูทบัทิม  ) 

เลขาธิการหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา /ตรวจรายงานการประชุม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นายพรชยั ธรรมจรูญ  ผูจ้ดัการหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา / บนัทึกรายงานการประชุม 

นางนาํฝน ชะเอมทอง   เจา้หนา้ทีหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา / พิมพร์ายงานการประชุม 

 

 


