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รายการประชุมคณะทีปรึกษาและคณะกรรมการบริหารหอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา ครังที /  

ในวันองัคารที  กรกฎาคม  เวลา .  น. ณ ห้องประชุม อาคารสํานักงานหอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา หรือ

ผ่านระบบการประชุมออนไลน์  Application Zoom 

ผู้ ร่วมประชุม  

.นายสมนึก ทกัษิณา        ประธานกิตติมศกัดิ 

2.นายชาลี  เจริญสุข        ทปีรึกษา 

.นายอาทร  ช่วยณรงค์       ทปีรึกษา 

.นางสาวสิริรักษ ์ อธิชาติธานินทร์      ทปีรึกษา 

.นายจิตรกร เผด็จศึก        ประธาน 

.นายชยัรัตน์ โสธรนพบุตร        รองประธาน 

.นายมนสั ตนังาม         รองประธาน 

.นายอาทร ผดุงเจริญ       รองประธาน 

.นายพงศธ์ร เผา่บรรจง        รองประธาน 

10.นางขนัคาํ  ศรีวรรณ       รองประธาน 

.นางสาวปาลาวดี เนืองจาํนงค ์      รองประธาน 

12.นางอาภรณ์  วชัระ       รองประธาน 

.นายณรงคศ์กัดิ แกว้เมืองเพชร       รองประธาน 

.นายวสนัต ์ศิรินภารัตน์        รองประธาน 

.นายพงษศ์กัดิ เสริมศกัดิศศิธร       รองประธาน 

16.นายยทุธนา  มาตเจือ       รองประธาน 

.นายจอมพงษ ์ชูทบัทิม        เลขาธิการ 

.นางสาวอภินนัทภ์รณ์ ใตห้ลา้สถาภรณ์     รองเลขาธิการ 

.นายธานินทร์ เสริมศกัดิศศิธร       เหรัญญิก 

20.นายสมพงษ ์ นาํศรีเจริญสุข      กรรมการ 

.นางพรภิรมย ์ศิริปุณย ์       กรรมการ 

.นายมงคล ดาํรงคสุ์ทธิพงศ ์      กรรมการ  

.นายธนเดช จิตพิทยานุภาพ       กรรมการ 

24.นายธวชัชยั  เรืองสวสัดิ       กรรมการ 

25.นายวณิชย ์ โสวนะปรีชา        กรรมการ 

.นางสาวสรวงสุดา  ก่อหา       กรรมการ  

       27.นางภคัชญัญา  ศรีชวนะ       กรรมการ 

      .นางสาวเพลาพิลาส  พทุธา       กรรมการ 

.นายพิรธรรม จิงเจริญ        กรรมการ 

30.นายโชติอนนัต ์ ปินถานนัท ์      ประธาน YEC 
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เปิดประชุม .  น. 
 

วาระที  เรืองประธานแจ้งให้ทีประชุมทราบ 

- กจิกรรมร่วมกบัหอการค้าอืนๆ 

 กรกฎาคม  เวลา .  น. นายจิตรกร เผด็จศึก ประธาน พร้อมคณะกรรมการ กกร.จงัหวดัฉะเชิงเทรา 

ประชุมคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน  สถาบนั ณ หอ้งประชุมอาคารสาํนกังานหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา  

28 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.00 น หอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา จดังานแถลงข่าวในกิจกรรม "ZERO CO2" 

กิจกรรมรณรงค์อนุรักษ์สิงแวดลอ้ม "ร่วมเปลียนฉะเชิงเทรา สู่เมืองสิงแวดลอ้ม ลดคาร์บอนเป็นศูนย"์ ณ บริเวณ

สนามดา้นหน้าพระอุโบสถวดัหลวงพ่อโสธรวรวิหาร และจดักิจกรรมเดินรณรงคเ์ปิดตวัครังแรก (ระยะทาง 5 กม.) 

โดยนัดพร้อมกันเวลา 06.00 น. ณ แยกวงเวียนพระยาศรีสุนธรโวหารฯ บริเวณสวนเฉลิมพระเกียรติฯ หน้าพระ

อุโบสถวดัโสธรวรารามวรวิหาร                                                  

1 สิงหาคม 2565 เวลา 19.30 น.หอการค้าจังหวดัฉะเชิงเทรา ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรมศพ คุณอุทัย        

ศรีสาลีกุลรัตน์ ทีปรึกษาหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา ณ วดัหวัสวน อ.บางคลา้ จ.ฉะเชิงเทรา  

3 สิงหาคม  เวลา . - .  น. นายจิตรกร เผด็จศึก ประธาน , นายจอมพงษ ์ชูทบัทิม และนายพรชยั 

ธรรมจรูญ ผูจ้ดัการ ร่วมอบรมเชิงปฏิบติัการ “การใชร้ะบบลงทะเบียนร้านคา้ (Onlie Register) เพอืใหสิ้ทธิประโยชน์ 

TCC Connect ผา่นระบบการประชุม Google Meet 

10 สิงหาคม 2565 เวลา 09.30 - 10.15 น. นายจอมพงษ ์ชูทบัทิม เลขาธิการ นายโชติอนนัต ์ปินถานนัท ์ 

ประธาน YEC นายอาทร เสริมศักดิศศิธร เลขาธิการ ร่วมประชุมชีแจงการเข้าร่วมเป็นอาสาสมัคร YEC ในงาน 

APEC CEO Summit 2022 ผา่นระบบ VDO Conference 

 11 สิงหาคม  เวลา .  น. กลุ่มผูป้ระกอบการรุ่นใหม่ YEC หอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา จดักิจกรรม 

YEC แชร์ริตี คอนเสิร์ต ครังที  “คอนเสิร์ตพีเจ + เจา้นาย ณ โรงเบียร์แปดริว จงัหวดัฉะเชิงเทรา โดยนาํเงินส่วนมอบ

สนบัสนุนกาชาดจงัหวดัฉะเชิงเทรา ,  บาท 

 12 สิงหาคม  หอการค้าจังหวดัฉะเชิงเทรา ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ 

พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนืองในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษา  พรรษา  

สิงหาคม   

 ภาคเชา้ เวลา .  น. ร่วมพิธีทาํบุญตกับาตรถวายพระราชกุศลพิธีทางศาสนาจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

 ภาคคาํ เวลา .  น. พิธีวางเครืองราชสักการะและวางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนชยัถวายพระพรชยัมงคล 

 สิงหาคม  เวลา .  น. หอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา มอบสารานุกรมไทยสาํหรับเยาวชนฯ จาํนวน 

 ชุด (  เล่ม) มูลค่า ,000 บาท เพือสนับสนุนการศึกษาของเยาวชนไทย ให้เขา้ถึงแหล่งเรียนรู้ทีทรงคุณค่า โดย

หัวหนา้กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล สํานกังานจงัหวดัฉะเชิงเทรา เป็นผูรั้บมอบ ณ หอประชุมเอนกประสงคว์ดั

บางปรงโชติการาม อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 

 17 สิงหาคม  เวลา . - .  น. นายจิตรกร เผด็จศึก ประธาน ร่วมโครงการขบัเคลือนการดาํเนินงาน

ขจดัความยากจน และพฒันาคนทุกช่วงวยัอย่างยงัยืน ตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ณ ห้องประชุมมรุพงษ์

ศิริพฒัน์ ชนั  ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

 18 สิงหาคม 2565 เวลา 10.30 น. หอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา ร่วมมอบอุปกรณ์การศึกษาและชุดนกัเรียนแก่

เด็กยากจน  ณ หอ้งประชุมอาํเภอบา้นโพธิ จงัหวดัฉะเชิงเทรา จาํนวน 48 ราย  
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19 สิงหาคม 2565 เวลา 10.30 น. หอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา ณ ห้องประชุมอาํเภอเมืองฉะเชิงเทรา จงัหวดั

ฉะเชิงเทรา 43 ราย หอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา สนบัสนุนชุดนกัเรียน  ชุดๆ ละ  บาท รวมเป็นเงิน ,  บาท 

18 สิงหาคม 2565 เวลา 11.30 น หอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา ศึกษาดูงาน การแปรรูป ปลากะพงยกัษ ์ณ ขาว

ผอ่งฟาร์ม ต ท่าพลบั อ บา้นโพธิ จ ฉะเชิงเทรา  

-  สิงหาคม 2565 นายจิตรกร เผด็จศึก ประธานและคณะกรรมการหอการคา้ฯมอบป้ายของดีของจงัหวดั

ฉะเชิงเทรา แนะนําโดยหอการค้าจงัหวดัฉะเชิงเทรา ร้านค้าทีเข้าร่วมโครงการให้สิทธิประโยชน์ให้แก่สมาชิก

หอการคา้ไทย และหอการคา้จงัหวดัทวัประเทศ . 

1.บา้นสวนเมร่อนบา้นโพธิ 

2.สหกรณ์พืชผกัผลไม ้เกษตรปลอดภยัสูง จงัหวดัฉะเชิงเทรา จาํกดั 

3.รา้นเป็ดสยามฟู๊ ด & สยามดกั  

4.รา้น Black Canyon  

23 สิงหาคม  เวลา .  น.หอการค้าจังหวดัฉะเชิงเทรา ร่วมกับ ชมรมวิงเมืองแปดริว มอบเงิน

สนบัสนุนชมรมบริจาคโลหิตจงัหวดัฉะเชิงเทรา ณ โรงพยาบาลพุทธโสธร อาํเภอเมือง จงัหวดัฉะเชิงเทรา 

- กจิกรรมร่วมกบัภาครัฐ 

27 กรกฎาคม  เวลา .  น. นายพงษ์ศักดิ เสริมศกัดิศศิธร รองประธาน ประชุมคณะอนุกรรมการ

บริหารกองทุนส่งเสริมการจดัสวสัดิการสังคมจงัหวดัฉะเชิงเทรา ครังที /  ณ ห้องประชุมพระยาศรีสุนทรโวหาร 

(นอ้ยอาจารยางกูล) ชนั  ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

27 กรกฎาคม  เวลา .  น. นายจิตรกร เผด็จศึก ประธาน ประชุมติดตามความคืบหน้าการดาํเนิน

โครงการจดัตลาดนดั ตลาดชุมชนจาํหน่ายสินคา้อปุโภค บริโภคราคาประหยดั กอ.รมน.จ.ฉช. ณ ห้องประชุมพระยา

ศรีสุนทรโวหาร (นอ้ยอาจารยางกูล) ชนั  ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

27 กรกฎาคม  เวลา .  น. นายยุทธนา มาดเจือ รองประธาน ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณา

กาํหนดและปรับปรุงเงือนไขใบอนุญาติประกอบการขนส่งไม่ประจาํทางดว้ยรถทีใชใ้นการขนส่งสัตวห์รือสิงของ

ประจําจังหวดัฉะเชิงเทรา ครังที  /  ณ ห้องประชุมศูนย์ GPS ฉะเชิงเทรา ชัน  สํานักงานขนส่งจังหวัด

ฉะเชิงเทรา 

 กรกฎาคม  เวลา .  น. นายจิตรกร เผด็จศึก ประธาน ประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและ

พฒันาคุณภาพชีวิตคนพิการประจาํจงัหวดัฉะเชิงเทรา ณ ห้องประชุมพระยาศรีสุนทรโวหาร (นอ้ยอาจารยางกูล) ชัน 

 ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

27 กรกฎาคม  เวลา .  น. นายพงษ์ศักดิ เสริมศักดิศศิธร รองประธาน ประชุมคณะกรรมการ

ประชาสัมพนัธ์จงัหวดัฉะเชิงเทรา ณ หอ้งประชุมศูนยด์าํรงธรรมจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

 กรกฎาคม  เวลา .  น. นายจิตรกร เผด็จศึก ประธาน ประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจาํเดือน

กรกฎาคม  ณ หอ้งประชุมมรุพงษศ์ิริพฒัน์ ชนั  ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา  

28 กรกฎาคม 2565 เวลา 18.00 น นายจิตรกร เผด็จศึก ประธาน พร้อมคณะหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา ร่วม

ถวายเครืองราชสักการะและวางพานพุ่มและพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล  เนืองในโอกาสวนัเฉลิมพระชน

พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หัว ณ วดัโสธรวรารามวรวิหาร ( ศาลาอญัเชิญหลวงพ่อโสธรขึนจากแม่นาํบางปะ

กง)ตาํบลหนา้เมือง อาํเภอเมือง จงัหวดัฉะเชิงเทรา 
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 1 สิงหาคม 2561 เวลา 10.00 น. - 12.00 น. นายจิตรกร เผด็จศึก ประธาน ร่วมประชุมการขับเคลือนการ

พฒันาทีราชพสัดุแปลงยาวเลขทะเบียนที ฉช. 318 ตาํบลบางปะกง อาํเภอบางปะกง จงัหวดัฉะเชิงเทรา                     

ณ ห้องปฏิบติัการศูนยด์าํรงธรรมชนั 1 ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

3 สิงหาคม 2565 เวลา 08.30 - 12.00 น. นายจิตรกร เผด็จศึก ประธาน ร่วมเป็นเกียรติพิธีเปิดการประชุมแจง

นายจา้ง/สถานประกอบการ เรือง โครงการส่งเสริมการจา้งงานคนพิการตามมาตรา 35 แห่งพระราชบญัญติัส่งเสริม

และพฒันาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ.2550 และทีแก้ไขเพิมเติม (ฉบบัที 2) พ.ศ.2556 ณ ห้องประชุม kcc ชนั 4 ศูนย์

การเรียนรู้เมืองฉะเชิงเทรา อาํเภอเมืองฉะเชิงเทรา จงัหวดัฉะเชิงเทรา (หอการคา้สนบัสนุนอาหารวา่ง  ชุด) 

3 สิงหาคม 2565 เวลา 10.00 น. นายจิตรกร เผด็จศึก ประธาน  นายจอมพงษ์ ชูทบัทิม เลขาธิการ นายพรชยั 

ธรรมจรูญ ผูจ้ดัการ ร่วมประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพือพฒันาและแกไ้ขปัญหาทางเศรษฐกิจจงัหวดั

ฉะเชิงเทรา (กรอ.จงัหวดั) ครังที 3/2565 ณ หอ้งประชุมมรุพงษศ์ิริพฒัน์ ชนั 4 ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

3 สิงหาคม 2565 เวลา 15.00 น.  นายจิตรกร เผด็จศึก ประธาน ร่วมประชุมคณะทาํงานส่งเสริมพฒันาอาชีพ

และการตลาด ภายใตค้ณะอนุกรรมการนโยบายทีดินจงัหวดัฉะเชิงเทรา (คทช.ฉะเชิงเทรา) ครังที 2/2565 ณ ห้อง

ประชุมพระยาศรีสุนทรโวหารฯ (นอ้ย อาจารยางกูร) ชนั 1 ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

3 สิงหาคม 2565 เวลา 13.30 น. นายชัยรัตน์ โสธรนพบุตร รองประธาน ร่วมประชุมคณะกรรมการส่วน

จังหวดัว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ (กจร.) ครังที 1/2565 ณ ห้องประชุมสุนทรพิพิธ ชัน 3 ศาลากลางจังหวดั

ฉะเชิงเทรา 

 สิงหาคม  หอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา ร่วมดาํเนินการจดักิจกรรมจิตอาสาพฒันาปลูกป่าเฉลิมพระ

เกียรติ สมเด็จพระนางเจา้สิริกิติ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพนัปีหลวง เนืองในโอกาสมหามงคลเฉลิม

พระชนมพรรษา  พรรษา  สิงหาคม  ณ บา้นนาอิสาน หมู่  ตาํบลท่ากระดาน อาํเภอสนามชยัเขต จงัหวดั

ฉะเชิงเทรา โดยร่วมสนับสนุนงบประมาณในการกาํจดัวชัพืชและเตรียมพืนทีปลูกป่าโดยการดนัและไถเตรียมพืนที

ปลูกป่า จาํนวนเงิน 14,000 บาท 

5 สิงหาคม 2565 เวลา 15.00-16.30 น. นายจอมพงษ ์ชูทบัทิม เลขาธิการ เฝ้าทูลละอองพระบาทสมเด็จพระ

กนิษฐาธิราชเจา้ กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ในงาน "20 ปี ธนาคารสมอง พลงัอาสาร่วม

สร้างสังคมทีเท่าเทียม" ผา่นสืออิเลก็ทรอนิกส์ และร่วมชมนิทรรศการเสมือนจริง 

5 สิงหาคม 2565 เวลา 9.30 น. นายสมพงษ์ นําศรีเจริญสุข กรรมการ ร่วมประชุมคณะกรรมการให้ความ

ช่วยเหลือผูป้ระสบภยัพิบติัจงัหวดัฉะเชิงเทรา (ก.ช.ภ.จ.ฉช) ครังที 4/2565 ณ ห้องประชุมสุทธิพิพิธชนั 3 ศาลากลาง

จงัหวดัฉะเชิงเทรา 

5 สิงหาคม 2565 เวลา 09.30 น. นายจิตรกร เผด็จศึก ประธาน  ร่วมพิธีมอบคมัภีร์เทศน์เฉลิมพระเกียรติฯ บท

พระธรรมเทศนาเฉลิมพระธรรมบารมีใน “อุภินนมัตถจรกถา” เฉลิมพระธรรมบารมีสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ 

พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพนัปีหลวง ณ วดัโสธรวราราม วรวิหาร (อาคารอเนกประสงค์พระธรรมมงัคลา

จารยช์นั 1) ตาํบลหนา้เมือง อาํเภอเมืองฉะเชิงเทรา จงัหวดัฉะเชิงเทรา 

10 สิงหาคม 2565 เวลา 09.30 น.นายจิตรกร เผด็จศึก ประธาน  ร่วมกิจกรรมการมอบทุนกองทุนพฒันาเด็ก

ชนบท ในพระราชูปถมัภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จงัหวดัฉะเชิงเทรา ณ หอประชุมอาํเภอ

สนามชยัเขต จงัหวดัฉะเชิงเทรา 

 สิงหาคม  เวลา .  น.นายพงษศ์กัดิ เสริมศกัดิศศิธร รองประธาน ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อ

ประจาํจงัหวดัฉะเชิงเทรา ณ หอ้งประชุมมรุพงษศ์ิริพฒัน์ ชนั  ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา  
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12 สิงหาคม 2565 หอการค้าจังหวดัฉะเชิงเทรา ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ 

พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนืองในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90  พรรษา           

ณ วดัโสธรวรารามวรวิหาร (ศาลาอญัเชิญหลวงพ่อโสธรขึนจากแม่นาํบางปะกง) 

16 สิงหาคม 2565 เวลา . - .  น.นางวีรนุช ทิยาเวช เจ้าหน้าทีหอการค้าจังหวดัฉะเชิงเทรา  ร่วม

กิจกรรมพฒันาเครือข่ายประชมสัมพนัธ์ส่งเสริมการท่องเทียว ณ ห้องประชุม ร้าน The River Barn ถ.ตลาดบา้นใหม่ 

ต.หนา้เมือง อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา 

17 สิงหาคม 2565 เวลา 13.30-16.00 น. นายจิตรกร เผด็จศึก ประธาน  ร่วมโครงการขับเคลือนการ

ดาํเนินงานขจดัความยากจนและพฒันาคนทุกช่วงวยัอยา่งยงัยนืตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ณ หอ้งประชุม

มรุพงษศ์ิริพฒัน์ ชนั 4 ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

19 สิงหาคม 2565 เวลา 09.30 น. นางอาภรณ์ วชัระ รองประธาน นางวรนิต กตญาณ รองประธาน ร่วมการประชุม

เชิงปฏิบัติการ เพือปรับปรุงแผนปฏิบัติการภายในเขตพัฒนาการท่องเทียว พ.ศ. 2566 - 2570 ครังที 1/2565 ณ อาคาร

อุตสาหกรรมบริการ (โรงแรม) มหาวิทยาลยัราชภฏัธนบุรี สมุทรปราการ อาํเภอบางพลี จงัหวดัสมุทรปราการ                    

19 สิงหาคม 2565 เวลา 13.30 - 17.30 น. นายจอมพงษ์ ชูทบัทิม เลขาธิการ ร่วมกิจกรรมสร้างการรับรู้ เพือ

รู้เท่าทันและรับมือกับข่าวปลอม โครงการศูนย์ประสานงานและแก้ไขปัญหาข่าวปลอม (Anti Fake News 

Center:AFNC) ครังที4 ประจาํปีงบประมาณ 2565 ณ โรงแรมอมารี พัทยา จ.ชลบุรี หรือผ่านระบบออนไลน์ได้

ทีZoom meeting โดยใช ้ID : 928 6139 4530 Passcode : 619204 

21 สิงหาคม 2565 เวลา 10.30 น.   นายจิตรกร เผด็จศึก ประธาน ร่วมลงนามบนัทึกขอ้ตกลงความร่วมมือและ

สร้างการรับรู้โครงการ Smart Safety Zone สู่การพัฒนา Chachoengsao Samat City ฉะเชิงเทราเมืองแห่งอนาคต ณ 

ห้องโชคอนนัต ์ชนั 2 อาคารเรียนรวมและอาํนวยการมหาวิทยาลยัราชภฎัราชณนครินทร์   

 22 สิงหาคม 2565 เวลา 13:30 น. นายจอมพงษ ์ชูทบัทิม เลขาธิการ ร่วมประชุมคณะทาํงานจดัทาํแผนพฒันา

กาํลงัคนจงัหวดัฉะเชิงเทรา ครงัที2/2565 ณ หอ้งประชุม 2 อาคารฝึกอบรม ชนั 1 สาํนกังานฝีมือแรงงานฉะเชิงเทรา 

22 สิงหาคม 2565 เวลา13.30น. นายจิตรกร เผด็จศึก ประธาน ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการร่วมภาครัฐและ

เอกชนเพือพฒันากาํลงัคนอาชีวศึกษา (อ.กรอ.อศ.) กลุ่มหอการคา้ภาคตะวนัออก ครังที1/2565 ผา่นสืออิเลก็ทรอนิกส์ 

Google Hangout Meet โดยใชร้หสัหอ้งประชุม vhmcgeatw  

22 สิงหาคม 2561 เวลา 14.50 น. นายจิตรกร เผด็จศึก ประธาน ร่วมงานพิธียกช่อฟ้าอาคารพิพิธภณัฑ์ พิธี

มาติกาบงัสุกุลเพือถวายอุทิศแด่พระธรรมมังคลาจารยแ์ละ เวลา .  น. ร่วมพิธีหล่อรูปเหมือนพระธรรมมงัคลา

จารย ์ณ อาคารพิพิธภณัฑ์ และอาคารอเนกประสงค ์(ชายนาํ) วดัโสธรวราราม วรวิหาร ตาํบลหน้าเมือง อาํเภอเมือง

ฉะเชิงเทรา จงัหวดัฉะเชิงเทรา 

22 สิงหาคม  เวลา .  น. นายสมพงษ์ นําศรีเจริญสุข กรรมการ ประชุมคณะกรรมการให้ความ

ช่วยเหลือผูป้ระสบภยัพิบติัจงัหวดัฉะเชิงเทรา (ก.ข.ภ.จ.ฉช.) ครังที /  ณ ห้องประชุมสุนทรพิพิธ ชนั  ศาลา

กลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

23 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายจิตรกร เผด็จศึก ประธาน ร่วมประชุมหารือกบัผูต้รวจราชการกระทรวง

พาณิชย ์(นายวทิยากร มณีเนตร) ณ ห้องประชุมนนทรี ชัน 1 สาํนกังานพาณิชยจ์งัหวดัฉะเชิงเทรา 

23 สิงหาคม  เวลา .  น. นายจิตรกร เผด็จศึก ประธาน ร่วมโครงการนําพระทยัพระราชทานส่วน

ภูมิภาค สมาคมสภาสังคมสงเคราะห์จงัหวดัฉะเชิงเทรา ประจาํปี  แก่ผูสู้งอายุ คนพิการ ผูป้ระสบปัญหาความ

ทุกขย์าก เดือดร้อน และผูเ้กียวขอ้ง เป็นถุงยงัชีพ  ชุด ณ หอ้งประชุมศูนยก์ารเรียนรู้ KCC อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 
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- กจิกรรมอืนๆ 

หอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา สนับสนุนจาํหน่ายดวงตราไปรษณียากร 1,000 ชุด เนืองในโอกาสเฉลิมฉลองวนั

ครบรอบ 200 ปี ชาติกาล พระยาศรีสุนทรโวหาร (นอ้ย อาจารยางกูร)ราคาชุดละ 15 บาท รวมเป็นเงิน ,  บาท 

5 สิงหาคม 2565 เวลา 17.30 น. นายจิตรกร เผด็จศึก ประธาน ร่วมเป็นเกียรติในงานการแสดงวฒันธรรม

โครงการคลายเครียดเพือการกุศล ณ ห้องประชุมชนั 5 อาคารราชนครินทร์มหาวิทยาลยัราชภฏัราชนครินทร์อาํเภอ

เมืองฉะเชิงเทราจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

17 สิงหาคม 2565 เวลา 17.00 น นายจิตรกร เผด็จศึก ประธานและรองประธาน หอการคา้ฯ ร่วมพิธีเปิดงาน

โรบินสันฟู๊ ดกินลนัสนนัเมือง ใน ณ หา้งโรบินสันฉะเชิงเทรา 

18 สิงหาคม 2565 เวลา 14.00 น. มูลนิธิอารยสถาปัตยเ์พือคนทงัหลาย และรายการ "กฤษณะ ทวัร์ยกลอ้" โดย 

นายกฤษณะ ละไล ประธานมูลนิธิฯ ผูด้าํเนินรายการกฤษณะทวัร์ยกลอ้ ไดม้าสัมภาษณ์ คุณจิตรกร เผด็จศึก ประธาน

หอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา ประเด็น "มุมมองเรืองอารยสถาปัตยข์จดัความเหลือมลาํในสังคมส่งเสริมการเดินทาง

เพือคนทุกคน" ณ ร้านของฝากตงัเซ่งจวั (ออกอากาศทางสถานีข่าวเนชนั วนัอาทิตย ์เวลา 14.00-14.30 น.) 

21 สิงหาคม 2565 เวลา 09.30 น.นายจิตรกร เผด็จศึก ประธาน  นายวสันต์ ศิรินภารัตน์ รองประธาน นาย

เปรมสิทธิ ศิริสิทธิวฒันา ทีปรึกษา ร่วมพิธีไหวส้ักการะบูชาเทพยดาฟ้าดิน (ทีกง) องค์ศาลเจา้พ่อหลกัเมือง เทพเสา

หลักเมือง ในงานทิงกระจาดประจําปี 2565 ของศาลเจ้าพ่อหลักเมืองฉะเชิงเทรา ณ ศาลหลักเมืองฉะเชิงเทรา

หอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา สนับสนุนเงิน 4,000 บาท นาํไปซือขา้วสารแจกประชาชน ผูป้ระสบภยั และยากจน 

24 สิงหาคม  เวลา .  น. นายจิตรกร เผด็จศึก ประธาน และ นายจอมพงษ์ ชูทบัทิม เลขาธิการ ให ้

ทีมงานผูแ้นะนาํดา้นภาษี บริษทั ดี เวิร์ค คอนซัลทติ์ง กรุ๊ป จาํกดั เขา้พบเพือแนะนาํ และ แลกเปลียนความรู้ ดา้นภาษี

อากร ทีเกียวขอ้งกบัการทาํธุรกิจ รวมถึงให้ขอ้มูลสําคญัดา้นกลยุทธ์รายจ่ายทีสร้างผลประโยชน์สูงสุด ตอบแทนคืน

ให้กบัทา่นกรรมการทีเป็นเจา้ของธุรกิจโดยตรงอย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้ธุรกิจเสียภาษเีงินไดนิ้ติบุคคลทีนอ้ยลง 

และ ถูกตอ้งตามเกณฑข์องกรมสรรพากร ณ หอ้งประชุมอาคารสํานกังานหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา 

 สิงหาคม  เวลา . - .  น. หอการค้าจังหวดัฉะเชิงเทรา ร่วมในงานบรรยายพิเศษ NBI 

Exclusive Talk หัวข้อ วิสัยทัศน์การพัฒนา EEC จังหวดัฉะเชิงเทรา เพือเป็น “ฉะเชิงเทราวลัเลย”์ ณ ห้องประชุม

องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัฉะเชิงเทรา  

 นายจิตรกร เผด็จศึก ประธาน หอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทราไดเ้สนอชือและประวติัท่าน ศาสตราจารยพิ์เศษ 

อรรถพล ใหญ่สว่าง นายกสมาคมชาวฉะเชิงเทรา ติดตงัไวที้หอเชิดชูเกียรติ บริเวณจวนผูว้่าราชการจงัหวดัซึงท่าน

เป็นผูท้ีมีประสบการณ์ประสบความสําเร็จในเรืองสายดา้นกระบวนการยุติธรรมของประเทศไทยโดยเฉพาะในเรือง

ของสายดา้นอยัการสูงสุด เป็นคนที 11 ประธานคณะกรรมการอยัการ เป็นคนแรกของประเทศไทย เมือปีทีแลว้มีการ

เลือกตงัเป็นครังแรกของประเทศไทย ปัจจุบนัท่านดาํรงตาํแหน่งประธานมูลนิธิอยัการ ในส่วนของบทบาทความ

ช่วยเหลือสังคมและยกระดบัความเป็นอยูข่องการดาํรงชีวติของประชาชนชาวจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

ท่านใชบ้ทบาทของการเป็นนายกสมาคมชาวฉะเชิงเทราช่วยเหลือทาํกิจกรรมร่วมกบัทางหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา 

ในหลายรูปแบบหลายกิจกรรมและทาํกิจกรรมร่วมกบัวดัต่างๆ มีการทอดกฐินทีวดัผาทอดกฐินทีวดัท่าอิฐ ทอดผา้ป่า

ทวีดัสมาน นาํเงินมาทาํตลาดและในปีถดัไปสมาคมชาวฉะเชิงเทราก็จะไปทอดทีอาํเภอคลองเขือนเมือถึงเวลาจะแจง้

ใหท้ราบอีกครัง 

 มติทีประชุม  รับทราบ 
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วาระที  เรืองรับรองรายงานการประชุม ครังที /  

มติทีประชุม  รับรอง 

วาระที  เรืองรายงานติดตามความคืบหน้าของโครงการ 

 โครงการส่งเสริมการสร้างงานสร้างอาชีพแก่คนพกิาร ตามมาตรา   

นายจิตรกร  เผด็จศึก (ประธาน) กล่าวว่า โดยทางจดัหางานจงัหวดัฉะเชิงเทรา และสาํนกังานพฒันาสังคมและความ

มนัคงของมนุษยจ์งัหวดัฉะเชิงเทรา ไดม้ีการประชาสัมพนัธ์ไปยงักลุ่มคนพิการให้เขา้ใจถึงความสาํคญัของมาตรา  ( ) ใน

ส่วนของสถานประกอบการทางจจดัหางานจงัหวดัฉะเชิงเทรา จะไดเ้ขา้ไปประชาสัมพนัธ์ตามสถานประกอบการต่างๆ  

ในส่วนของหอการค้าจังหวดัฉะเชิงเทรา จะได้ขึนป้ายคดัเอา้ท์ในจังหวดัฉะเชิงเทรา และได้ประสานขอ

รายชือสถานประกอบการทีใช้มาตรา  จากสํานักงานพฒันาสังคมและความมนัคงของมนุษยจ์ังหวดัฉะเชิงเทรา 

เพือจะไดเ้ขา้ไปเชิญชวนให้หนัมาใชม้าตรา  ( )  

และในวนัที  สิงหาคม  เวลา .  น. จงัหวดัฉะเชิงเทรา จะมีการเชิญผูป้ระกอบการมารับฟังแนว

ทางการเขา้ร่วมใชม้าตรา  ( ) ต่อไป ณ ศูนย ์KCC ของเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา เป้าหมายเชิญ  นายจา้ง จะขอรับ

การสนบัสนุนเบรกแก่ผูเ้ขา้ร่วม ประมาณ  ชุด 

มติทีประชุม  รับทราบ 

 โครงการจัดตังชมรมบริจาคโลหิตจังหวัดฉะเชิงเทรา 

นายจิตรกร  เผด็จศึก (ประธาน) กล่าวว่า กาํหนดจดักิจกรรม “หนึงคนปัน ลา้นคนรับ” ในวนัอาทิตยท์ี  

สิงหาคม  เวลา .  น. เริมสตาร์ททีอุทยานพระพิฆเนศองคย์ืน อ.คลองเขือน จ.ฉะเชิงเทรา เพอืจดัซือรถบริจาค

โลหิตเคลือนทีมอบให้โรงพยาบาลพุทธโสธร เพือใชภ้ารกิจของชมรมบริจาคโลหิตจงัหวดัฉะเชิงเทรา  

มติทีประชุม  รับทราบ 

 โครงการไฟฟ้าชุมชนเพือผู้มีรายได้น้อยในจังหวัดฉะเชิงเทรา 

วรวิหาร อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 

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 

 โครงการทุ่งซาฟารีในป่าธรรมชาติ ระบบสกายวอล์ค 

นายจิตรกร  เผด็จศึก (ประธาน) กล่าววา่ เป็นโครงการทีมีวตัถุประสงคเ์พอืส่งเสริมดา้นการท่องเทียวเชิงธรรมชาติ 

และยงัจะสามารถแก้ปัญหาระหว่าง คน กับช้างป่า ในเขตพืนทีอาํเภอสนามชัยเขตซึงมีปัญหาช้างเขา้ทาํลายพืชไร่ของ

เกษตรกรอยูเ่ป็นประจาํ ไม่สามารถแกไ้ขปัญหาไดอ้ยา่งเป็นรูปธรรม หอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา ไดเ้ขา้ไปสาํรวจพืนทีเพือ

หาแนวทางการแกไ้ขปัญหาอย่างยงัยนื จึงเป็นทีมาของโครงการทุ่งซาฟารีในป่าธรรมชาติ ระบบสกายวอลค์ เพอืพฒันาเป็น

แหล่งท่องเทียวทางธรรมชาติของจงัหวดัฉะเชิงเทรา สร้างงาน สร้างอาชีพ แก่ชุมชน ไดมี้การออกแบบจาํลองการก่อสร้าง

สกายวอลค์เพอืนาํเสนอกบัจงัหวดัฉะเชิงเทรา และหน่วยงานทีเกียวขอ้งเพอืผลกัดนัใหเ้กิดเป็นรูปธรรมโดยเร็ว 

มติทีประชุม  รับทราบ 
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วาระที  เรืองสืบเนืองจากการประชุม 

4.1 การจัดกิจกรรมเพือสิงแวดล้อม โครงการ “ZERO CO2”   

นายจิตรกร  เผด็จศึก (ประธาน) กล่าววา่ ดว้ย หอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา ร่วมกบั สมาคมชาวฉะเชิงเท 

ราสมาคมผูสื้อข่าวกีฬาแห่งประเทศไทย และนิตยสาร Refill กาํหนดจดัโครงการอนุรักษ์สิงแวดล้อม โดยกิจกรรม   

Zero CO2 Run จงัหวดัฉะเชิงเทรา ในเดือนพฤศจิกายน  นี โดยได้กาํหนดให้มีการทาํกิจกรรมดา้นการอนุรักษ์

สิงแวดลอ้มในรูปแบบตา่งๆ ตลอดทงัปี เพือเป็นการสร้างการรับรู้ และปลูกจิตสํานึกการอนุรักษ์สิงแวดลอ้มให้กบั

ชุมชน สังคม เพือใหเ้กิดความสมคัรสมานสามคัคีร่วมกนัอนุรักษ์สิงแวดลอ้มอย่างยงัยนืตลอดไป โดยการทาํกิจกรรม

กาํหนดใหส้วมใส่เสือ Zero CO  เพอืแสดงถึงความสมคัรสมานสามคัคีและแสดงถึงความพร้องเพรียงกนั พร้อมกนันี

จะมีการจัดกิจกรรมปันจักรยาน “หนึงคนปัน ล้านคนรับ” เพือจัดซือรถรับบริจาคโลหิตเคลือนทีมอบให้กับ

โรงพยาบาลพุทธโสธร อีกกิจกรรมหนึง ดงันันเพือเป็นการประชาสัมพนัธ์สร้างการรับรู้การดาํเนินกิจกรรมดงักล่าว

ขา้งตน้ หอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา จึงไดก้าํหนดจดัแถลงข่าวเพือประชาสัมพนัธ์สร้างการรับรู้อย่างกวา้งขวางทวัถึง 

ในวนัพฤหสับดีที  กรกฎาคม  เวลา .  น. ณ บริเวณ ดา้นหนา้พระอุโบสถวดัโสธรวราราม 

มติทีประชุม  รับทราบ 

4.2 การจัดกจิกรรมปันจักรยานส่งเสริมการท่องเทียวและหาทุนจัดซือรถบริจาคโลหิตเคลือนที 

 
ค่าสมัคร ประเภททัวไป ค่าสมัคร  บาท  ประเภท VIP. ค่าสมัคร ,  บาท 

มติทีประชุม  รับทราบ 

4.3 การจัดแข่งขันซับบอร์ดเพือส่งเสริมด้านการท่องเทียวทางนาํ 

นายจิตรกร  เผด็จศึก (ประธาน) กล่าววา่ เรืองของการแข่งขนัซบับอร์ดเพือส่งเสริมการท่องเทียวทางนาํ  

กิจกรรมการแข่งขนัเป็นโครงการทีส่งเสริมการท่องเทียว เป็นการประชาสัมพันธ์เรืองการท่องเทียวของจงัหวดั

ฉะเชิงเทรา ตอนนีไดด้าํเนินการประชุมผูท้ีเกียวขอ้งของกีฬา ซพับอร์ดเพือวางแผนต่อไป 

มติทีประชุม  รับทราบ 

4.4 การร่วมปรับปรุงพืนทีสนามยิงปืน เป็นตลาดนัด ตลาดชุมชน เพือช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อย 

นายจิตรกร  เผด็จศึก (ประธาน) กล่าวว่า โครงการการปรับปรุงพืนทีสนามยิงปืน ช.พนั2 เพือจดัเป็นตลาด

นดัชุมชน สําหรับช่วยเหลือผูมี้รายไดน้้อย โครงการนีทีเกิดขึนจากทีหอการคา้ไดท้าํหนังสือขอใชพ้ืนทีมาหลายครัง 

แต่ยงัไม่ประสบความสําเร็จ พอดีในส่วนของทางทหาร มีนโยบายลงมาว่าจะมาให้มีการทําตลาดค้าขาย เพือ

ช่วยเหลือประชาชน ทางผูว้่าราชการจงัหวดัฉะเชิงเทรา และทาง กอ.รมน. จึงมอบหมายให้ทางหอการคา้จงัหวดั

ฉะเชิงเทราช่วยหางบประมาณมาทาํการปรับปรุงพืนทีการจดัตลาด และ เป็นผูด้าํเนินการในการปรับปรุงพืนทีและรับ
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ลงทะเบียนผูท้ีจะมาทําการค้าขายในพืนทีแห่งนี โดยทางหอการค้าร่วมกับสมาคมชาวฉะเชิงเทราและจังหวดั

ฉะเชิงเทราและหน่วยงานทีเกียวขอ้ง ร่วมกนัจดัทาํบุญผา้ป่าสามคัคีขึน เมือวนัที  มิถุนายน  ณ วดัสมานรัตนา

ราม เพือนาํเงิน มาใชจ่้ายในการปรับพืนทีแห่งนี ประมาณ  ไร่ทงัหมด ทงัดา้นซา้ยและดา้นขวา ตอนนีเราไดท้าํการ

ปรับพืนทีเสร็จเรียบร้อยทงัหมด มีการเทคอนกรีตดา้นหนา้ ให้มีการขายสินคา้ เป็นประเภทอาหารปรุงสุก ความตงัใจ

ครังนี ทีจะจดัตลาดเพือให้แม่คา้พ่อคา้ขายดี พืนทีแห่งนี ทางทหารให้ใช้ไดถึ้งเดือนกนัยายน  ตอนนี ก็มีเวลา

เหลืออีกแค่ 2 เดือนทงันีก็จะมีการประชุมเพือขอต่อสัญญาออกไปอีก ในเบืองตน้ ทหารยงัไม่มีนโยบายใชพื้นทีทาํ

อะไร แต่ถา้เมือหมดสัญญาแลว้อาจจะต่อสัญญาต่อไปเรือยๆ 

เรืองของการจดัลอ็ก เราจะมี 3 แนวทาง 

1.เราแบ่งเป็นลอ็ค กวา้ง 2 เมตร×ยาว 2 เมตร 50 ซ.ม. เพือทีจะสามารถใหป้ระชาชนในพืนทีคา้ขายได ้ส่วนนี

อาจจะมีการเสียค่าดาํเนินการของตลาดแต่ในส่วนของพืนทีจะไม่มีการเสีย 

2.มีนาํมีไฟใหแ้ต่มีเต็นทม์าเองในส่วนของขอ้นีจะมีค่าใช้จ่ายนอ้ยลง 

3.เราจะใหข้ายฟรีทงัหมดเลยแต่เราจะตอ้งไปหางบประมาณเพือทีจะมีการเช่าเตน็ทแ์ละจ่ายค่านาํค่าไฟ 

ทงั 3 แนวทางนีก็จะมีการนาํนาํไปนาํเสนอเพือทีจะให้เพือทีจะเขา้ประชุมใหญ่ไดค้ดัเลือกหาแนวทางทีจะจดั

และดาํเนินการต่อไป 

มติทีประชุม  รับทราบ 

4.5 การจัดงานหอการค้าแฟร์ 

นายจิตรกร  เผด็จศึก (ประธาน) กล่าววา่ ตอนแรกจะจดังานหอการคา้แฟร์ทีตลาดลาวบางปะกง แต่ 

คณะทาํงานไปดูพนืทีแลว้ พืนทีไม่เหมาะสมกบัการจดังาน คงตอ้งหาพืนทีจดังานทีเหมาะสมต่อไป 

มติทีประชุม  รับทราบ 

วาระที  เรืองเพือพจิารณา 

 .  การจัดจําหน่ายสินค้าราคาถูกจากแหล่งผลติโดยตรง ณ อาคารหอการค้าจังหวดัฉะเชิงเทรา 

 นายจิตรกร  เผด็จศึก (ประธาน) กล่าวว่า ดว้ยหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา จะมีการดาํเนินการปรับปรุงพืนที

อาคารหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา ชนัล่าง เนืองจากผูเ้ช่าห้องได้หมดสัญญาเช่าสินเดือนกรกฎาคม  นี โดยมี

แนวคิดทีจะนําสินค้าของสมาชิก และสินค้าอุปโภคบริโภคจากผูผ้ลิตโดยตรงมาจาํหน่ายเพือเป็นการช่วยเหลือ

ผูบ้ริโภค ซึงไดม้ีการประสานงานาในเบืองต้นแลว้กบั บริษทัเครือข่ายสมาชิกหอการคา้ไทย เช่น นาํมนัพืช นาํตาล

ทราย ปลากะป๋อง มาม่า และอืนๆ ทีมีความจาํเป็นต่อการดาํรงชีวิต และเพือส่งเสริมสินคา้ของสมาชิกหอการค้า

จงัหวดัฉะเชิงเทรา จึงไดน้าํมาหารือในทีประชุมเพือพิจารณา 

มติทีประชุม  รับหลกัการ เบืองตน้มอบหมายให ้คุณมนสั ตนังาม เป็นประธานคณะทาํงาน 

 5.2 การจัดทําเสือครบรอบ  ปี แห่งการก่อตังหอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา 

 นายจอมพงษ ์ ชูทบัทิม (เลขาธิการ) กล่าวว่า ดว้ยหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา ไดก้่อตงัขึนมาครบรอบ  ปี 

จึงไดม้ีการปรึกษากบัประธานหอการคา้ และคณะกรรมการส่วนหนึงว่า หอการคา้จงัหวดั น่าจะทาํเสือครบรอบ  ปี 

เพือใช้ในการสวมใส่ทาํกิจกรรมต่างๆ เนืองจากเสือทีมีอยู่ก็ใช้มานานมากแลว้หลายท่านใส่บ่อยจนเก่า เห็นควรว่า

เป็นโอกาสดีทีจะมีการจดัทาํเสือขึนใหม่ ในโอกาสครบรอบ  ปี แห่งการก่อตงัหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทร จึงขอ

นาํมาเสนอทีประชุมเพอืร่วมกนัพิจารณา 

มติทีประชุม  รับหลกัการ ให้ทีมงานเลขาธิการไปดาํเนินการออกแบบและเมือได้รูปแบบแลว้ให้นํามา

เสนอทีประชุมเพือร่วมกนัพิจารณาต่อไป 
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 .  การเสนอชือบุคคลเพือคัดเลือกให้ดํารงตําแหน่งอนุกรรมการกองทุนฟืนฟูและพฒันาเกษตรกรจังหวัด  

 นายจิตรกร  เผด็จศึก (ประธาน) กล่าวว่า ตามประกาศสํานักงานกองทุนฟืนฟูและพฒันาเกษตรกร เรือง การรับ

สมคัรและการรับเสนอชือบุคคลเพือคดัเลือกให้ดาํรงตาํแหน่งอนุกรรมการกองทุนฟืนฟูและพฒันาเกษตรกรจงัหวดั พ.ศ.

 เพือให้ไดม้าซึงอนุกรรมการกองทุนฟืนฟูและพฒันาเกษตรกรจงัหวดั โดยให้หน่วยงานเสนอชือบุคคลเพือเขา้รบการ

เสนอชือ ในการนีจึงขอนาํมาพิจารณาว่า ในส่วนของหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา เห็นควรจะเสนอชือคณะกรรมการท่าน

ใดเขา้รับเสนอชือบุคคลเพือคดัเลือกให้ดาํรงตาํแหน่งอนุกรรมการกองทุนฟืนฟูและพฒันาเกษตรกรจงัหวดั  

  มติทีประชุม  รับรองเป็นเอกฉันท์ ให้เสนอชือ นายอาทร ผดุงเจริญ รองประธานหอการค้าจังหวดั

ฉะเชิงเทรา  เขา้รับเสนอชือบุคคลเพือคดัเลือกให้ดาํรงตาํแหน่งอนุกรรมการกองทุนฟืนฟูและพฒันาเกษตรกรจงัหวดั  

วาระที  ข้อเสนอเข้าสู่ กกร. เพือนําเสนอสู่ กรอ.จังหวัดฉะเชิงเทรา 

 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.  พร้อมเพมิไฟฟ้าทาง 

      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-  

ประเด็นที . การพฒันาผงัเมืองรวมจงัหวดัฉะเชิงเทรา แก้ขอ้กาํหนดทา้ยผงัเมืองให้สามารถสร้างโรงงานทีปลอด

มลพิษไดใ้นพืนทีสีเหลือง-ส้ม เพอืให้เกิดประโยชน์ต่อการพฒันา 

 ประเด็นอืนๆ  

ประเดน็ที . การช่วยเหลือผูไ้ดรั้บความเดือดร้อนอนัเนืองมาจากผลกระทบจากโครงการภาครัฐ กรณีรัวกาํแพงของ  

      บริษัท สหะทุนไทย จาํกัด เสียหายอันเนืองจากการดําเนินโครงการก่อสร้างขยายถนนทางหลวง

หมายเลข        พร้อมการวางท่อประปา โดยการประปาบางคลา้ 
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ประเดน็ที . ใหธ้นาคารจดัตงัชมรมธนาคารจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

 นายณรงค์ศกัดิ แกว้เมืองเพชร (รองประธาน) กล่าวว่า เรืองโครงการรถบรรทุกสีขาว ปัจจุบนัไดม้ีคาํสังทาง

จงัหวดั แต่งตงัคณะทาํงานขึนมา ในทางปฏิบตัิ นบัตงัแต่ไดแ้ต่งตงัขึนมา ตอนแรกก็มีผลงานการจบักลุมทุกวนั ตอน

หลังๆ  การทาํงานก็ค่อนขา้งจะเงียบเหงาลงไป และเบาะแสในการชีเป้าหมาย ของผูก้ระทาํความผิด ไม่ไดรั้บการ

ตอบสนอง ของคณะทาํงานกลบักลายเป็นวา่ เป็นการ ตรวจสอบในกลุ่มของรถบรรทุก ทีไม่ไดอ้ยู่ในกลุ่มเป้าหมายที

กระทาํความผิด หมายถึงว่ารถทีเป็นเป้าหมาย ไม่ได้รับการถูกตรวจสอบ กลับไปตรวจสอบเฉพาะรถที ทีไม่ผิด

กฎหมาย ซึงสร้างความเดือดร้อนให้กับผูป้ระกอบการ ซึงเขาทําถูกอยู่แลว้ อันนีประการที 1 ในส่วนของด่านชัง

นาํหนัก หลงัจากทีเรามีการขยาย ถนนเส้น 304 ก็มีการรือด่านชงันาํหนักเดิม ออกซึงเป็นด่านชงันาํหนกั ฉะเชิงเทรา

ขาเขา้ ปัจจุบนัไดรั้บการอนุมติั งบเพือไปก่อสร้าง ในช่วงตาํบลเสม็ดใต ้ซึงทราบว่าตอนนีก็ไดห้ยุดดาํเนินก่อสร้าง 

เนืองจากเจ้าของทีดิน ได้ลองคดัค้าน ซึงไม่ทราบว่าปัญหานีจะจบเมือไหร่ ตอนนีก็เป็นช่วงที ถนน 304 พนมสาร

คาม-ฉะเชิงเทรา ไม่มีด่านชงันาํหนกั อีกส่วนหนึงก็คือถนน ฉช 301 ซึงมีด่านชงันาํหนกัถาวร สร้างเสร็จแลว้ ปัจจุบนั

ด่านชงันาํหนกัถาวร ไม่ไดเ้ปิดใชเ้นืองจากเจา้ของ ทีดินดา้นหนา้ด่านไดร้้องคดัคา้น มองไดเ้ป็น 2 ประเด็น ด่านสร้าง

เสร็จแลว้ เจา้หนา้ทีมีครบแลว้ ก็ควรทีจะเปิดด่าน ทาํการช่างให้ถูกขนัตอน ส่วนการคดัคา้นต่างๆ อาจจะใช้ระยะเวลา 

ถา้การคดัคา้นเป็นผล อาจจะมีการยา้ยด่านหรือเปลียนแปลง รูปแบบใหม่อย่างไรก็ตาม ก็เป็นเรืองของอนาคตในภาย

ภาคหน้า อยากให้ท่านประธาน นาํเสนอสู่จงัหวดัดว้ย เมือในด่านสร้างเสร็จแลว้ บุคลากรส่งมาแลว้เนีย ก็ควรจะเปิด

ด่านก็ควรจะเปิดด่านให้ถูกตอ้ง อีกส่วนหนึงทีมีบุคลากรเขา้มาแลว้ ไปตงัจุดตรวจต่างๆ จากทีไดรั้บแจง้กลบัเขา้มา 

ในช่วงเวลาทีมีรถบรรทุกนาํหนกัเกินผา่น กลบัไม่มีด่าน จะมีด่านในช่วงทีไม่มีรถบรรทุกเกินผา่น หมายความว่า รถที

ไดรั้บการตรวจสอบ กลบัเป็นรถทีบรรทุกถูกตอ้งตามกฎหมาย และในบางช่วงบางเส้นทาง ซึงอาจจะอยู่นอกเหนือ

เขตจงัหวดัฉะเชิงเทรา แต่เป็นทางหลวงถนนเส้นเดียวกัน ในตาํแหน่งการติดตงัไม่มีความเหมาะสม ไม่ติดตังใน

ตาํแหน่งทีไม่มีรถบรรทุกเกินผ่าน ส่วนในช่วงทีมีรถบรรทุก เกินผ่านไม่มีการ ตงัด่าน จากทีเคยเสนอทางจงัหวดัว่า 

ถนนเส้น 331 ควรมีด่าน ชงันาํหนักก่อนทีจะเขา้ถนน 3304 กระผมเองก็ตกข่าวพบว่า ถนน 331 ในเขต อาํเภอพนัส

นิคม ช่วงเนินหินถึงแยกวงักะจะ จะมีด่านชังนาํหนักถาวรของกรมทางหลวง ซึงสร้างเสร็จแลว้ แต่ไดรั้บการแจง้มา

วา่ ด่านนี มีรถจาํนวนหนึงทีไม่เขา้ด่าน ตรงนีอยากให้มีการตรวจสอบ เนืองจากว่ารถส่วนทีว่า รถทีวิงเขา้มาในถนน

เส้น 304 อยู่ในเขตจงัหวดัฉะเชิงเทราโดยทังสิน แล้วฝากท่านประธานอีกเรืองนึงนะครับ ว่าในครังทีแล้ว ทีเรา

ประชุมกกร. จังหวดั เราพูดถึงเรืองปัญหาอุบัติเหตุ ในถนนเส้นฉช 3314 คือเส้นตลาดปองพล ตรงจุดตัดสถานี 

รถไฟฟ้าเปร็ง เนืองจากจะมีการก่อสร้าง รถไฟความเร็วสูงเชือมจาก สนามบิน เราสังเกตวา่จุดนีมีปัญหาเรืองอุบตัิเหต ุ

รถเฉียวชนกบัรถไฟบ่อยครัง เนืองจากใกลส้ถานีคลองเปร็ง ซึงจะมีจุดตดัทางราง อยู่ประมาณ 3 ราง 3-4 ราง ซึงมี

ช่วงกวา้งรถจะชะลอตวัสูง บางครัง สัญญาณไฟไม่สอดคลอ้งกบัรถทีวิงผ่าน ซึงผมเคยไปติดอยู่ 2-3 นาที บางครังถึง 

5 นาที เพราะว่าจะมีรถไฟสวนทางกนั ดงันนัไดม้ีการเสนอผา่น จงัหวดัว่า ควรจะสร้าง ทางรอดแทนสะพานยกระดับ 

ซึงท่านผูว้่าก็รับทราบไวก้็อยากให้ เอามาชีแจง ว่ามติในวนันนั เสนอผ่านเขาไป หอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา เสนอ

ให้เป็นทางรอด แทนสะพานยกระดบั ในช่วงถนนเส้น 314 สถานีรถไฟฟ้าเปร็ง ทีนีในเรืองของการขยายถนน 3481 

3481 ได้มีการขยายในเขตปราจีนบุรี ในช่วงอาํเภอบ้านสร้าง ไปจนถึงปราจีนบุรี กาํลังก่อสร้างขยายอยู่ก็จะเหลือ

ในช่วง ของจงัหวดัฉะเชิงเทราจากแม่นาํบางปะกงยอ้นกลบัมาถนนสุโรง ทีนีปัญหาขอ้ กฎหมาย ซึงถนน 3481 เป็น

ถนนทางหลวงแผ่นดิน มีขยะมีแผนการจะขยายช่องจราจร ตอนนีก็น่าจะได้เวลาทีจะขยาย เราจะติดปัญหาใน

ข้อเท็จจริงทีว่า ในช่วงต้นของถนน จากสุวินทวงศ์ สักประมาณ 1 กิโลถึง 1 กิโลครึง ก่อน ก่อนทีจะถึงในเขต

กรุงเทพฯ แลว้ถึงจะขา้มสะพาน คลองประปาเขา้สู่อาํเภอบางนําเปรียว ตาํบลศาลาแดง พบว่ามีการถูกจบักุม ของ 
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ของสน. ทีเกียวขอ้งคือในเขตนครบาล ก็จะมีป้ายเตือน เรืองเวลา ติดอยู่ ทีนีเนียปัญหา ของการร้องเรียน เกษตรกร ซึง

บางครังจะอยูใ่นพืนที จงัหวดัฉะเชิงเทรา พีตอ้งเดินทางไปทาํนาในเขตอาํเภอบางนาํเปรียว ก็จะใชเ้ส้นทางนี ซึงจะไม่

ทราบวา่เส้นทางนีเป็นเขตเส้นทางของกรุงเทพมหานครซึงมีกฎหมายบงัคบัในช่วงเชา้และช่วงเยน็ถา้เรานาํเสนอขยาย

ช่องจราจรเป็นขนมกลกรมทางหลวง ปัญหาเรืองพวกนีจะจบลงไปดว้ยในเรืองของการห้ามเดินรถในเวลาห้ามใน

เวลาดังกล่าวเป็นการแก้ไขปัญหาจราจรภาพรวมของจงัหวดัก็ขอฝากไวส้ําหรับผูท้ีเกียวขอ้งในการแกไ้ข เมือเรารู้

ปัญหาแลว้ก็เสนอแกไ้ขในคราวเดียวกนัไป ขอฝากท่านประธานและสมาชิก ทีเขา้เขา้ร่วมประชุม ถนน 3481 

มติทีประชุม รับทราบ 

วาระที  เรืองแจ้งเพือทราบ / ข้อเสนอ จาก YEC หอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา  

 นายโชติอนนัต ์ปินถานนัท ์(ประธาน) กล่าวว่าขอเชิญร่วมสนบัสนุนซือโตะ๊คอนเสิร์ตการกุศล YEC Charity               

เจ เจตริน+ เจา้นาย ในวนัพฤหัสที 11 สิงหาคม 2565 คอนเสิร์ตเริมแสดงเวลา 22.00 น. ณ โรงเบยีแปดริว  

VIP 1 โต๊ะ ราคา 5,500 บาท นงัได ้6 คน ธรรมดา ,  ขึนไป นงัได ้6 คน จองโต๊ะไดที้ คุณนุย้ 086-364-2748 

 และมีเรืองประชาสัมพนัธ์  YEC หอการคา้ฉะเชิงเทรา เปิดรับสมัครสมาชิก YEC ผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรม YEC 

NEXT GEN รุ่น  1 กิจกรรม สร้างความรู้ เสริมความสัมพนัธ์ ให้กบันักธุรกิจในพืนทีฉะเชิงเทรา (เริมเรียนครังแรก 

23 ก.ค. 2565 – 29 ต.ค. 2565) #สิทธิพิเศษเพียง30ทีนงัเท่านนั สิงทีได้รับ  

- คอร์สอบรมและกิจกรรมรวม 8 ครัง จากวิทยากรเจา้ของธุรกิจระดบัประเทศ 

- เป็นสมาชิกYEC และสมาชิกหอการคา้ฉะเชิงเทรา   - สิทธิพิเศษการเป็นสมาชิก จาก TCC CONNECT 

- กิจกรรมเอาตติ์งต่างจงัหวดั 3 วนั 2 คืน   - เชือมโยงกบัสมาชิก YEC ทวัประเทศ 

- เสือโปโลYEC ฉะเชิงเทรา  เปิดรบัสมคัรแลว้ตงัแต่วนันี – 16 ก.ค.2565 ติดต่อคุณนุย้ 086-364-2748 

มติทีประชุม  รับทราบ 

วาระที  รายงานสถานะทางการเงนิของหอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา  

มติทีประชุม  รับรอง 

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 
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