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รายงานการประชุมคณะทีปรึกษาและคณะกรรมการบริหารหอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา ครังที /  

ในวันพุธที  สิงหาคม  เวลา .  น. ผ่านระบบการประชุมออนไลน์  Application Zoom 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ผู้ร่วมประชุม  

         1. นายณฐัพงษ ์ สงวนจิตร  รองผูว้า่ราชการจงัหวดัฉะเชิงเทรา   ทปีรึกษากิตติมศกัดิ 

         2.  นายพสิฐ  พรหมภกัดี      พาณิชยจ์งัหวดัฉะเชิงเทรา    ทปีรึกษากิตติมศกัดิ 

         .     นายงามจิตต ์ โรจน์ศิริกุลกิติสรรพากรพืนทีจงัหวดัฉะเชิงเทรา   ทปีรึกษากิตติมศกัดิ 

         4. นางนฤมล  บุญมี  ประกนัสังคมจงัหวดัฉะเชิงเทรา   ทปีรึกษากิตติมศกัดิ 

         5. นายวนัชยั  เกาะสูงเนิน อุตสาหกรรมจงัหวดัฉะเชิงเทรา   ทปีรึกษากิตติมศกัดิ 

         6. รศ.ดร.ดวงพร  ภู่ผะกา อธิการบดีมหาวทิยาลยัราชภฎัราชนครินทร์  ทปีรึกษากิตติมศกัดิ 

         7. นายอาํนาจ  ป้อมประสิทธิ (แทน)แขวงทางหลวงจงัหวดัฉะเชิงเทรา  ทปีรึกษากิตติมศกัดิ 

         8. นายวรพฒัน์  คาํไกร (แทน) แรงงานจงัหวดัฉะเชิงเทรา   ทปีรึกษากิตติมศกัดิ 

         9. น.ส. พรสุดา  ชยัฤทธิ            (แทน)  สหกรณ์จงัหวดัฉะเชิงเทรา   ทปีรึกษากิตติมศกัดิ 

         10. น.ส.สุพชัรงค ์ สุมารินทร์    (แทน) เกษตรและสหกรณจ์งัหวดัฉะเชิงเทรา  ทปีรึกษากิตติมศกัดิ 

          11. น.ส.วรรณดี  ชาํนาญไพร   (แทน)ปฏิรูปทีดินจงัหวดัฉะเชิงเท รา   ทปีรึกษากิตติมศกัดิ 

          .  น.ส.พรลภัส  แพกระจ่าง  (แทน) คลงัจงัหวดัฉะเชิงเทรา   ทปีรึกษากิตติมศกัดิ 

           .  นายไพฑูรย ์ ตระการศกัดิกุล   (แทน)ประธานสภาอตุสาหกรรมจงัหวดัฉะเชิงเทรา ทปีรึกษากิตติมศกัดิ 

           14. นายธนภณ  เข็มกลดัทอง ประธานเครือข่ายอาสาสมคัรพิทกัษท์รัพยากรธรรมชาต ิ ทปีรึกษากิตติมศกัดิ 

           .  นายฉัตรชยั  สังขเ์จริญ          ผจก.สาขาฉะเชิงเทรา ธ.พฒันาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มทีปรึกษากิตติมศกัดิ 

           16.  พ.อ.ชาํนาญ  โชติประดิษฐ (แทน) ผูบ้งัคบัการตาํรวจภูธรจงัหวดัฉะเชิงเทรา  ทปีรึกษากิตติมศกัดิ 

           .   นายวราห์  เขินประติยทุธ (แทน)สาํนกังานจงัหวดัฉะเชิงเทรา   ทปีรึกษากิตติมศกัดิ 

           18. นางนางสาวรัชฎา อินทร์ สุพรรณ(แทน) สาํนกังานท่องเทียวและกีฬาจงัหวดัฉะเชิงเทราทีปรึกษากิตติมศกัดิ 

           .  นายอาํนาจ  ป้อมประสิทธิ (แทน) ผูอ้าํนวยการแขวงทางหลวงฉะเชิงเทรา  ทปีรึกษากิตติมศกัดิ 

           .  น.ส.พรเพญ็  ตนัประภาส  (แทน) สวสัดิการและคุม้ครองแรงงานจงัหวดัฉะเชิงเทรา ทีปรึกษากิตติมศกัดิ 

          . นางจุฑาทิพย ์   (แทน) โรงพยาบาลพุทธโสธร     ทปีรึกษากิตติมศกัดิ 

          . นายสุพจน ์สุวรรณจิตร (แทน) ผูอ้าํนวยการโครงการชลประทานฉะเชิงเทรา   ทปีรึกษากิตติมศกัดิ 

          .นางสมศกัดิ  ทะรารันย ์          (แทน)  ธนาคาร ธ.ก.ส. สาขาฉะเชิงเทรา    ทปีรึกษากิตติมศกัดิ 

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

             .นายวจิารณ์  เหล่าธรรมยา้ย  (แทน) สนง.ป้องกนัสาธารณภยัจงัหวดัฉะเชิงเทรา  ทปีรึกษากิตติมศกัดิ 

 .นายสมนึก ทกัษิณา        ประธานกิตติมศกัดิ 

 .นายอาทร  ช่วยณรงค ์       ทปีรึกษา 

 .นายจิตรกร เผด็จศึก        ประธาน 

 .นายชยัรัตน์ โสธรนพบุตร       รองประธาน 

 .นายกิตติ ตรงไตรรัตน์       รองประธาน 

 .นายไพฑูรย ์ตระการศกัดิกุล      รองประธาน 

 .นายพงศธ์ร เผา่บรรจง        รองประธาน 
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33.นางขนัคาํ  ศรีวรรณ       รองประธาน 

.นางสาวปาลาวดี เนืองจาํนงค ์      รองประธาน 

.นายณรงคศ์กัดิ แกว้เมืองเพชร       รองประธาน 

.นายวสันต ์ศิรินภารัตน์        รองประธาน 

.นายพงษศ์กัดิ เสริมศกัดิศศิธร       รองประธาน 

.นายยทุธนา  มาตเจือ       รองประธาน 

.นายจอมพงษ ์ชูทบัทิม        เลขาธิการ 

41.นายปราการ  ปินเจริญ       รองเลขาธิการ 

.นายธานินทร์ เสริมศกัดิศศิธร       เหรัญญิก 

43.นายสมพงษ ์ นาํศรีเจริญสุข      กรรมการ 

.นางพรภิรมย ์ศิริปุณย ์       กรรมการ 

.นายธนเดช จิตพทิยานุภาพ       กรรมการ 

46.นายประสิทธิ  ลาภพิทกัษม์งคล      กรรมการ 

47.นายสุรัตน์  จรกรรณ       กรรมการ 

.นางสาวสรวงสุดา  ก่อหา       กรรมการ  

       49.นางภคัชญัญา  ศรีชวนะ       กรรมการ 

       .นางสาวเพลาพิลาส  พุทธา       กรรมการ 

.นายพิรธรรม จิงเจริญ        กรรมการ 

52.นายโชติอนนัต ์ ปินถานนัท ์      ประธาน YEC 
 

วาระที  เรืองประธานแจ้งให้ทีประชุมทราบ 

- กจิกรรมร่วมกบัหอการค้าอืนๆ 

24 สิงหาคม 2565 เวลา 13.00 น  หอการค้าฯ ประชุมกลุ่มย่อยติดตามงานกิจกรรมปันสามปาง โครงการ 

หนึงคนปัน ลา้นคนรับใน ณ หอ้งประชุมสาํนกังานหอการคา้จงัหวดัฉะเชิง 

24 สิงหาคม 2565 เวลา 9.00 น. ทีมงานผูแ้นะนาํดา้นภาษี บริษทั ดี เวิร์ค คอนซัลท์ติง กรุ๊ป จาํกดั ไดเ้ล็งเห็น

ถึงความสําคัญของผูป้ระกอบการธุรกิจ นอกตลาดหลักทรัพย ์ทีมีความสําคญัต่อเศรษฐกิจไทย ในการขอเข้ามา

ประชาสัมพนัธ์ พูดคุย ใหข้อ้มูลเกียวกบัปัญญาประดิษฐ์ ตามทีกล่าวขา้งตน้ และ แลกเปลียนความรู้ ดา้นภาษอีากร ที

เกียวขอ้งกบัการทาํธุรกิจ รวมถึงให้ขอ้มูลสําคญัดา้นกลยุทธ์รายจ่ายทีสร้างผลประโยชน์สูงสุด ตอบแทนคืนให้กบั

ท่านกรรมการทีเป็นเจา้ของธุรกิจโดยตรงอย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้ธุรกิจเสียภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลทีนอ้ยลง และ 

ถูกต้องตามเกณฑ์ของกรมสรรพากร ขอพบประธานและเลขาธิการหอการค้าจังหวดัฉะเชิงเทรา ณ สํานักงาน

หอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา  

หอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา จดักิจกรรม ปัน 3 ปาง โครงการ “หนึงคนปัน ลา้นคนรับ ในวนัอาทิตยท์ี  

สิงหาคม  โดยรูปแบบการจดักิจกรรมเป็นการปันท่องเทียวไปตามสถานทีท่องเทียวพระพิฆเนศ  ปาง “เสวยสุข 

สมปรารถนา ประทานพร” เวลา .  น. เริมสตาร์ดจาก อุทยานพระพิฆเนศคลองเขือน → วดัโพรงอากาศ → วดั
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สมานรัตนาราม→  สินสุดทีอุทยานาพระพิฆเนศคลองเขือน (ระยะทางรวม  กิโลเมตร) มีผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมปัน

ประมาณ  คนั  โดยมีวตัถุประสงคเ์พือนาํรายไดจ้ดัซือรถบริจาคโลหิตเคลือนทมีอบให้กบัโรงพยาบาลพุทธโสธร  

 สิงหาคม  เวลา :  น - .  น. นายจิตรกร เผด็จศึก ประธาน นายประโยชน์ โสรัจจกิจ ประธาน

กิตติมศักดิ นายพงษ์ศักดิ เสริมศักดิศศิธร รองประธาน นายมนัส ตันงาม รองประธาน นายจอมพงษ์ ชูทับทิม 

เลขาธิการ  นายโชติอนันต์ ปินถานันต์ ประธาน YEC และนายอาทร เสริมศกัดิศศิธร เลขาธิการ YEC  นายพรชัย 

ธรรมจรูญ ผูจ้ดัการ ร่วมรับฟังคาํบรรยายพิเศษ หัวขอ้ "Belt & Road Initiatyves and EEC : connectivit for the future" 

ณ ห้อง Activity Hall อาคารบรรเจิด ชลวิจารณ์ สภาหอการคา้แห่งประเทศไทย 

 กันยายน  เวลา .  น นายจอมพงษ์ ชูทับทิมเลขาธิการ  มอบป้ายของดีของจงัหวดัฉะเชิงเทรา  

“ร้านอมัคาเฟ่”แนะนําโดยหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา ร้านค้าทีเขา้ร่วมโครงการให้สิทธิประโยชน์ให้แก่สมาชิก

หอการคา้ไทย และหอการคา้จงัหวดัทวัประเทศ  

6 กนัยายน 2565 เวลา 13.00 น หอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา จดัประชุมกลุ่มยอ่ยเรืองการจดัร้านคา้สวสัดิการ 

ร่วมกบัสินคา้ ธงฟ้า ณ หอ้งประชุมสาํนกังานหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา 

หอการค้าจงัหวดัฉะเชิงเทรา และมงคลการไฟฟ้า มอบ เครืองอุปโภค บริโภค เครืองใช้ไฟฟ้า  ฟุตบอล 

เสือผา้ ให้กบัศูนยค์ุม้ครองคนไร้ทีพึง  เพือช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนเบืองตน้ให้แก่ คนขอทาน บุคคลทีตกอยู่

ในสภาวะยากลาํบาก และกลุ่มเป้าหมาย ในวนัองัคารที 6 กนัยายน 2565  ณ สาํนักงานหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา 

6 กนัยายน 2565 เวลา 14.30 น หอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทราและหวัหนา้สํานกังานจงัหวดัฉะเชิงเทรา ประชุม

เรืองการจดังานเลียงเกษียณผูว้า่ราชการจงัหวดัฉะเชิงเทรา ณ หอ้งประชุมสาํนกังานหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา 

6 กันยายน 2565  .  น.นายจิตรกร เผด็จศึก ประธานและคณะกรรมการหอการคา้มอบป้ายของดีของ

จงัหวดัฉะเชิงเทรา  “ขนมไทยบายพาย” แนะนาํโดยหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา ร้านค้าทีเขา้ร่วมโครงการให้สิทธิ

ประโยชน์ให้แก่สมาชิกหอการคา้ไทย และหอการคา้จงัหวดัทวัประเทศ  

 7 กันยายน 2565 เวลา 09.00 น. หอการคา้จังหวดัฉะเชิงเทรา จดัประชุมหารือโครงการ Zere Co2 กับ ผอ.

การท่องเทียวแห่งประเทศไทย สํานกังานฉะเชิงเทรา ณ หอ้งประชุมหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา                                                                            

หอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา มอบเงินรายไดจ้ากการจดัโครงการ “หนึงคนปัน ลา้นคนรับ”  จาํนวน ,  

บาท เพือนําเงินไปสบทบทุน ซือรถ รับบริจาคโลหิต เคลือนที ให้กับโรงพยาบาล พุทธโสธร ในวนัจนัทร์ที 12 

กันยายน 2565 เวลา 09.00 น ณ  ณ ห้องมูนิธิเพือการแพทยแ์ละการสาธารณสุข อาคารอาํนวยการ ชนั 1  (การเงิน) 

โรงพยาบาลพุทธโสธร 

หอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา มอบเสือวงิวิสาขบูชา ปี 2565 ให้กบัโรงพยาบาลพุทธโสธร เพือนาํไปจาํหน่าย 

จาํนวน 264 ตวั เพอืนาํเงินไปสบทบทุน ซือรถ รับบริจาคโลหิต เคลือนที ให้กบัโรงพยาบาล พุทธโสธร ในวนัจนัทร์

ที 12 กันยายน 2565 เวลา 09.00 น ณ  ณ ห้องมูนิธิเพือการแพทย์และการสาธารณสุข อาคารอํานวยการ ชัน 1  

(การเงิน) โรงพยาบาลพุทธโสธร 

13 กนัยายน 2565 เวลา 13.00 น.  นายจิตรกร เผด็จศึก ประธานและคณะกรรมการหอการคา้ มอบป้ายของดี

ของจงัหวดัฉะเชิงเทรา  “บา้นสวนบางขวญั “ แนะนาํโดยหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา ร้านคา้ทีเขา้ร่วมโครงการให้

สิทธิประโยชน์ให้แก่สมาชิกหอการคา้ไทย และหอการคา้จงัหวดัทวัประเทศ 

13กนัยายน 2565 เวลา 13.00 น.  นายจิตรกร เผด็จศึก ประธานและคณะกรรมการหอการคา้ ดูพืนทีบา้นสวน

บางขวญั เพอืเตรียมตอ้นรับคณะหอการคา้ไทย ดูงานโครงการ 1 ไร่ 1 ลา้น  ณ บา้นสวนบางขวญั ต.บางขวญั  อ.เมือง 

จ.ฉะเชิงเทรา                                                                                                                                                                                                                                                
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14 กนัยายน 2565 เวลา 09.30-12.00 น. นายวฒันา รัตนงวงศ์ ประธาน ร่วมประชุมคณะกรรมการส่งเสริม

หอการค้าจังหวัดและพัฒนาเศรษฐกิจภูมิภาคหอการค้า ครังที  5/2565 ณ ห้องประชุมสภา ชัน 15 อาคาร 24 

มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย 

14 กนัยายน 2565 เวลา 09.30-12.00 น. นายวฒันา รัตนงวงศ ์ประธาน ร่วมประชุมคณะกรรมการหอการคา้

ไทย  ครงัที 6/2565 ณ หอ้งประชุมสภา ชนั 15 อาคาร 24 มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย 
 

- กจิกรรมร่วมกบัภาครัฐ 

 สิงหาคม  เวลา . - .  น. นายอาภรณ์ วชัระ รองประธาน ประชุมเชิงวิชาการดา้นเศรษฐกิจการ

ท่องเทียวเพือสร้างความรู้ความเขา้ใจเกียวกับการจดัและการใช้ประโยชน์จากบญัชีประชาชาติด้านการท่องเทียว 

(TSA) และตารางปัจจยัการผลิตและผลผลิตดา้นการท่องเทียว ผา่นระบบ Zoom 

 สิงหาคม  เวลา .  น. นายจิตรกร เผด็จศึก ประธาน สัมมนา “แหล่งเงินทุนสําหรับ SME ทีมี

ศกัยภาพ ณ หอ้งประชุมราชพฤกษ ์โรงแรมซันไรส์ลากูน โฮลเทลแอนดก์อลฟ์ อ.บางคลา้ จ.ฉะเชิงเทรา 

 สิงหาคม  เวลา . น. นายจิตรกร เผด็จศึก ประธาน ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจาํเดือน

สิงหาคม  ณ ห้องประชุมมรุพงษศิ์ริพฒัน์ ชนั  ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

 สิงหาคม  เวลา .  น. นายจอมพงษ์ ชูทบัทิม เลขาธิการ นายพรชัย ธรรมจรูญ ผูจ้ดัการ ประชุม

คณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพือพฒันาและแกไ้ขปัญหาทางเศรษฐกิจจงัหวดัฉะเชิงเทรา (กรอ.จงัหวดั) ครัง

ที /  ณ หอ้งประชุมพระยาศรีสุนทรโวหารฯ ชนั  ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

 สิงหาคม  เวลา .  น นายจิตรกร เผด็จศึก ประธาน ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและ

พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจาํจังหวดัฉะเชิงเทรา ณ ห้องประชุมวารุพงศ์ศิริพัฒน์ชัน  ศาลากลางจังหวดั

ฉะเชิงเทรา 

-  สิงหาคม  เวลา .  - .  น. นายจอมพงษ์ ชูทับทิม เลขาธิการ ประชุมปฏิบัติการจัดทํา

แผนพฒันาการศึกษาจงัหวดัฉะเชิงเทรา พ.ศ. -  และขบัเคลือนเป้าหมายการพฒันาทียงัยืนด้านการศึกษา 

(SDG ) ระดบัพนืที ณ โรงแรมจนัทรา เวลเนส อาํเภอเมืองฉะเชิงเทรา จงัหวดัฉะเชิงเทรา 

 สิงหาคม  เวลา . - . น. นายจิตรกร เผด็จศึก ประธาน ร่วมประชุมคณะกรรมการพฒันาเมือง

อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ จ.ฉะเชิงเทรา ครังที /  ณ หอ้งประชุมสุ นทรพิพิธ ชนั  ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

กนัยายน  

 สิงหาคม   เวลา :  น. นายจิตรกร เผด็จศึก ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณากาํหนดและ

ปรับปรุงเงือนไขในใบอนุญาตระบบการขนส่งไม่ประจาํทางดว้ยรถทีใชใ้นการขนส่งสัตวแ์ละสิงของประจาํจงัหวดั

ฉะเชิงเทรา ครังที /  ณ ห้องประชุมศูนย ์GPS ฉะเชิงเทราชนั  สาํนกังานขนส่งจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

 กนัยายน  เวลา .  - .  น. นายจิตรกร เผด็จศึก ร่วมสัมมนา การปกครองระบอบประชาธิปไตย

อนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุขในสังคม ณ ห้องประชุมชัน  อาคารราชนครินทร์ มหาวิทยาลยัราชภฏัราช

นครินทร์ ฉะเชิงเทรา 

2 กนัยายน 2565 เวลา 8.00 น. นายจอมพงษ ์ ชูทบัทิม เลขาธิการ ร่วมประชุมเชิงปฏิบติัการเพือส่งเสริมสร้าง

ความเขา้ใจและเพิมประสิทธิภาพในการขบัเคลือนยุทธศาสตร์ชาติใหแ้ก่เจา้หนา้ทีรัฐขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน 

และขา้ราชการส่วนภูมิภาคภาย ใตห้ลกัสูตร ป.ย.ป. ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ 2565 ณ ห้องประชุมมาลาํโพงสิริพฒัน์

ชนั 4 ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทราผา่นสือระบบอิเล็กทรอนิกส์โปรแกรม zoom 
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2 กันยายน 2565 เวลา 16.30 น. นายมนัส ตันงาม รองประธานร่วมงานแถลงข่าวโครงการเสริมสร้าง

ภาพลักษณ์และส่งเสริมการตลาดการท่องเทียวชุมชนอย่างยงัยืน กิจกรรมหลัก ท่องเทียวเชิงสุขภาพ (Health 

Tourism) ณ แสนภูดาษ เฮลทค์ลบั แอนดท์รีทเมนท ์ตาํบลลาดขวาง อาํเภอบา้นโพธิ จงัหวดัฉะเชิงเทรา 

 กันยายน  เวลา .  น. นายจิตรกร เผด็จศึก ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการการดําเนินงานตาม

ยทุธศาสตร์ชาติวา่ดว้ยการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตจงัหวดัฉะเชิงเทราครังที /  ณหอ้งประชุมพระยาศรี

สุนทรโวหาร ชนั  ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

 กันยายน  เวลา .  น. นายสมพงษ์ นําศรีเจริญสุข ร่วมประชุมศูนย์ข่าวจังหวดัและประชุม

คณะกรรมการศูนยอ์าํนวยการป้องกนัและปราบปรามยาเสพติดจงัหวดัฉะเชิงเทราครังที /  ประจาํเดือนสิงหาคม 

 ณ ห้องประชุมมรุพงษศิ์ริพฒัน์ ชนั  ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

7 กันยายน 2565 เวลา 12.00 - 17.00 น. และวนัพฤหัสบดีที 8 กนัยายน 2565 เวลา 8.30 - 14.00 น. คุณจอม

พงษ์ ชูทับทิม ร่วมร่วมสัมมนาการเสริมสร้างมาตรฐานทางจริยธรรมในหน่วยงานของรัฐเพือชีแจงการส่งเสริม

จริยธรรมใตยุ้ทธศาสตร์ด้านมาตรฐานทางจริยธรรมและส่งเสริมใช้ทาํภาครัฐ และการปฐมนิเทศคณะกรรมการ

จริยธรรมสุขประจาํศูนยร์าชการและจงัหวดั ผ่านระบบอิเลก็ทรอนิกส์ 

 กนัยายน  เวลา .  นายจิตรกร เผด็จศึก ไดเ้ขา้ร่วมลงนามบนัทึกขอ้ตกลงการดาํเนินงานโครงการ

สวสัดิการร้านค้าสถานประกอบการส่วนลดค่าครองชีพให้แก่ครู และบุคลากรทางการศึกษา ณ ห้องประชุมราช

ภาวนาพิธาน โรงเรียนวดัโสธรวรารามวรวิหาร อาํเภอเมือง จงัหวดัฉะเชิงเทรา 

 กันยายน  เวลา .  น. นายจิตรกร เผด็จศึก ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการติดตามกาํกับดูแลการ

บริหารจัดการข้าวระดับจังหวดั จังหวัดฉะเชิงเทรา ณ ห้องประชุมมารุพงศ์ศิ ริพัฒน์ชัน  ศาลากลางจังหวัด

ฉะเชิงเทรา 

8 กันยายน 2565 เวลา 8.00 น. ถึง 16.30 น. คณะกรรมการหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา ร่วมศึกษาโรงงาน

เพือให้เครือข่ายแลกเปลียนเรียนรู้กับสถานประกอบการทีเกียวขอ้งกบัการบริหารจดัการสิงแวดลอ้ม ณ บริษทั โต

โยตา้ มอเตอร์ ประเทศไทย จาํกดั 

8 กันยายน 2565 เวลา 8.00 - 16.30 น. นายณรงค์ศักดิ แก้วเมืองเพชร รองประธาน ร่วมการประชุมรับฟัง

ความคิดเห็นร่างแผนพัฒนากลุ่มจังหวดัภาคตะวันออก 1 พ.ศ. 2566-2570 (ฉบับทบทวน พ.ศ. 2567) และร่าง

แผนปฏิบติัราชการประจาํปีงบประมาณ พ.ศ.2567 กลุ่มจงัหวดัภาคตะวนัออก 1 ณ โรงแรมบางแสน เฮอริเทจ ถนน

บางแสนสาย 1 ตาํบลแสนสุข อาํเภอเมืองชลบุรี จงัหวดัชลบรีุ 

8 กนัยายน พ.ศ. 2565 เวลา 8.30 – 16.00 น. นายจอมพงษ ์ชูทบัทิม เลขาธิการ ร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็น

ร่างแผนพฒันาจงัหวดัฉะเชิงเทรา (พ.ศ. 2566-2570) ฉบบัทบทวน พ.ศ 2567 และร่างแผนปฏิบติัราชการประจาํปีของ

จงัหวดัฉะเชิงเทราประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์เอ โรงแรมซันไลต์ ลากูน โฮเทลแอนด์

กอลฟ์ อาํเภอบางคลา้ จงัหวดัฉะเชิงเทรา 

 กนัยายน  เวลา :  น นายพงษ์ศกัดิ เสริมศกัดิศศิธร รองประธาน ร่วมเขา้ประชุมคณะกรรมการให้

ความช่วยเหลือผูป้ระสบภยัพิบัติจงัหวดัฉะเชิงเทรา (ก.ช.ภ.จ.ฉช.) ครังที /  ณ ห้องประชุมสํานักงานเกษตร

จงัหวดัฉะเชิงเทรา 

9 กนัยายน 2565 เวลา 09.30 น. นายจิตรกร เผด็จศึก ประธาน ร่วมประชุมคณะกรรมการควบคุมการขนส่ง

ทางบกประจาํจงัหวดัฉะเชิงเทรา ครังที 2/2565 ณ หอ้งประชุมศูนยด์าํรงธรรมจงัหวดัฉะเชิงเทรา  
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 กนัยายน  เวลา :  น. นายจอมพงษ์ ชูทบัทิม เลขาธิการ ร่วมประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐ

และเอกชนเพือแกไ้ขปัญหาทางเศรษฐกิจกรมจงัหวดัฉะเชิงเทรากรมจงัหวดัภาคตะวนัออก  (กรอ.กลุ่มจงัหวดัภาค

ตะวนัออก ) ครังที /  ผ่านสืออิเล็กทรอนิกส์ (โปรแกรม Zoom Meeting) ณ ประชุมสุนทรพิพิธ ชัน  ศาลา

กลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

12 กันยายน 2565 เวลา 9.30 น. นายจอมพงษ์ ชูทบัทิม เลขาธิการ ประชุมคณะกรรมการขบัเคลือนบทบาท

การเกือหนุนระหว่างวดัและชุมชนให้มีความสุขอย่างยงัยืน จงัหวดัฉะเชิงเทรา ณ ห้องประชุมมรุพงษศ์ิริพฒัน์ ชนั 4 

ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

13 กันยายน 2565 เวลา 09.30-12.00 น. นายพงษ์ศกัดิ เสริมศกัดิศศิธร รองประธาน ประชุมคณะกรรมการ

สถิติระดบัจงัหวดัฉะเชิงเทรา ครังที 3/2565 ณ หอ้งประชุมมรุพงษศ์ิริพฒัน์ ชนั 4 ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

14 กันยายน 2565 เวลา 12.30 - 16:30 น นายจิตรกร เผด็จศึก ประธานร่วมโครงการนิทรรศการหุ่นยนต์

บริการและระบบอจัฉริยะ ณ ห้องประชุม ชนั 5 อาคารราชภฏัราชนครินทร์อาํเภอเมืองจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

15 กนัยายน 2565 เวลา 08.30 - 17.00 น. นายณรงคศ์กัดิ  แกว้เมืองเพชร รองประธาน ร่วมโครงการสัมมนา

เชิงปฏิบตัิการเพือยกระดบัการบริหารจดัการภาครัฐในการต่อตา้นการทุจริต ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ณ ห้อง

เทพราช โรงแรมซนัธารา เวลเนส รีสอร์ท อาํเภอเมืองฉะเชิงเทรา จงัหวดัฉะเชิงเทรา 

15 กนัยายน 2565 เวลา 10.30 - 12.00 น. นายจิตรกร เผด็จศึก ประธานร่วมโครงการขบัเคลือนการดาํเนินงาน

ขจดัความยากจนและพฒันาคนทุกช่วงวยัอย่างยงัยืนตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ณ ห้องประชุมมรุพงษ์

ศิริพฒัน์ ชนั 4 ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

15 กันยายน 2561 เวลา 13.00 น. นายจอมพงษ์  ชูทบัทิม เลขาธิการ ร่วมประชุมคณะกรรมการโครงการจดั

ตลาดนดั ตลาดชุมชน จาํหน่ายสินคา้อุปโภคบริโภคราคาประหยดั ณห้องประชุมพระยาศรีสุนทรโวหาร ศาลากลาง

จงัหวดัฉะเชิงเทรา 
 

- กจิกรรมอืนๆ 

หอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา สนับสนุนจาํหน่ายดวงตราไปรษณียากร 1,000 ชุด เนืองในโอกาสเฉลิมฉลอง

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

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

ทีมงานผูแ้นะนาํดา้นภาษี บริษทั ดี เวิร์ค คอนซัลทติ์ง กรุ๊ป จาํกดั เขา้พบเพอืแนะนาํ 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  

25 สิงหาคม  เวลา . - .  น. นายจิตรกร เผด็จศึก ประธาน ร่วมประชุมคณะกรรมการและที

ปรึกษาคณะกรรมการบริหารสภาอุตสาหกรรมจงัหวดัฉะเชิงเทรา ครังที /  ณ หอ้งประชุมมรุพงษศิ์ริพฒัน์ ชนั  

ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

 สิงหาคม  เวลา . - .  น. นายจอมพงษ์ ชูทับทิม เลขาธิการ ร่วมสัมมนาสมาคมการค้า 

ประจาํปี  ณ โรงแรมแกรนดริ์ชมอนด ์สไตลิซ คอนเวนชนั จงัหวดันนทบุรี ผา่นระบบ Zoom 
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2 กันยายน 2565 เวลา 20.00 น. คณะกรรมการหอการค้าจังหวดัฉะเชิงเทรา ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงาน 

เทศกาลบอลลูนหลากสีสัน และเทศการอาหารอร่อย ณ ศูนยก์ารคา้โรบินสันไลฟ์สไตล ์ฉะเชิงเทรา 

12 กันยายน 2565 เวลา 13.30 - 16.00 นายจิตรกร เผด็จศึก ประธาน นายวสันต์ ศิรินภารัตน์ รองประธาน 

ร่วมเป็นเกียรติกิจกรรม ฉลองครบรอบ 8 ปี โรบินสันไลฟ์สไตล ์ฉะเชิงเทรา ณ พืนทีจดักิจกรรม ชนั 1 ศูนยก์ารคา้โร

บินสันไลฟ์สไตล ์ฉะเชิงเทรา 

 มติทีประชุม  รับทราบ 
 

วาระที  เรืองรับรองรายงานการประชุม ครังที /  

 
มติทีประชุม  รับรอง 

 

วาระที  เรืองรายงานติดตามความคืบหน้าของโครงการ 

 โครงการส่งเสริมการสร้างงานสร้างอาชีพแก่คนพกิาร ตามมาตรา   

นายจิตรกร เผด็จศึก ประธาน (กล่าวว่า) เมือวนัพุธที 3 สิงหาคม 2565 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม kcc ชนั 

4 ศูนยก์ารเรียนรู้เมืองฉะเชิงเทรา อาํเภอเมืองฉะเชิงเทรา จงัหวดัฉะเชิงเทรา หอการคา้จังหวดัฉะเชิงเทรา ร่วมกับ 

จดัหางานจงัหวดัฉะเชิงเทรา และสํานกังานพฒันาสังคมและความมนัคงของมนุษยจ์งัหวดัฉะเชิงเทรา ไดร่้วมจดัการ

ประชุมชีแจงนายจ้าง/สถานประกอบการ เรือง โครงการส่งเสริมการจ้างงานคนพิการตามมาตรา 35 แห่ง

พระราชบญัญติัส่งเสริมและพฒันาคุณภาพชีวติคนพิการ พ.ศ.2550 และทีแกไ้ขเพิมเติม (ฉบบัที 2) พ.ศ.2556 ซึงไดม้ี

การเชิญสถานประกอบการทีร่วมในมาตรา  จาํนวน  สถานประกอบการ มารับฟังชีแจง โดยผูว้่าราชการจงัหวดั

ฉะเชิงเทรา เป็นประธานเปิดการประชุมและมอบนโยบายแก่สถานประกอบการต่างๆ ให้เขา้ร่วมส่งเสริมการจา้งงาน

ตามมาตรา  ( ) การสร้างงาน สร้างอาชีพ โดยในลาํดับต่อไป หอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา และจดัหางานจงัหวดั

ฉะเชิงเทรา จะไดติ้ดตามเชิญชวนให้สถานประกอบการดาํเนินการตามวตัถุประสงคต์่อไป 

 โครงการจัดตังชมรมบริจาคโลหิตจังหวัดฉะเชิงเทรา 

นายจิตรกร เผด็จศึก (ประธาน) กล่าววา่ ตามทีจงัหวดัฉะเชิงเทรา โดยผูว้า่ราชการจงัหวดัฉะเชิงเทรา ไดมี้ 

ดาํริให้หอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา ร่วมกบัโรงพยาบาลพุทธโสธร จดัตงัชมรมบริจาคโลหิตขึน เนืองจากสถานการณ์

ผูป่้วยทีเขา้รับการรักษาในโรงพยาบาลพุทธโสธรมีเป็นจาํนวนมาก  ทงัจากอุบติัเหตุฉุกเฉิน และผูป่้วยอืนๆ  ทาํให้

โลหิตขาดแคลนไม่เพียงพอต่อการช่วยเหลือผูป่้วย ทางโรงพยาบาลพุทธโสธร จึงไดม้ีการจดัตงัชมรมบริจาคโลหิต

ขึนเพือจัดหาโลหิตให้เพียงพอ โดยมีแนวทางในการจดัซือรถบริจาคโลหิตเคลือนทีออกไปรับบริจาคตามสถานที

ต่างๆ ไดอ้ยา่งทวัถึงซึงจะสามารถทาํให้โลหิตมีเพียงพอต่อการช่วยเหลือผูป่้วยทีรอคอยความช่วยเหลือไดอ้ย่างทวัถึง 

ขณะนีไดมี้การจดักิจกรรมต่างๆ เพือระดมทุนในการดาํเนินงานของชมรมบริจาคโลหิต อาทิตการจดัซือรถบริจาค

โลหิตเคลือนที เป็นตน้ เช่น 

- การรับบริจาคจากผูมี้จิตศรทัธาร่วมดว้ยช่วยเหลือ 

- การจดักิจกรรมจาํหน่ายเสือวิสาขบูชาปี  

- การจดักิจกรรม หนึงคนปัน ลา้นคนรับ ซึงจะจดัขึนในวนัอาทิตยที์  สิงหาคม  นี 

ดงันนัจึงขอประชาสัมพนัธ์เชิญชวนผูม้ีจิตศรัทธาทีจะช่วยเหลือเพือนมนุษยที์รอคอยความ 
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ช่วยเหลือสามารถร่วมบริจาคสมทบทุนได ้ทาง“บญัชีสําหรับร่วมบริจาคเงิน ธนาคารกรุงไทย สาขาฉะเชิงเทรา ชือ

บญัชี ชมรมผูบ้ริจาคโลหิตฉะเชิงเทรา เลขที 201-0-57629-2  

 โครงการไฟฟ้าชุมชนเพือผู้มีรายได้น้อยในจังหวัดฉะเชิงเทรา 

นายจิตรกร เผด็จศึก (ประธาน) กล่าวว่า โครงการไฟฟ้าทีมีความตอ้งการของชุมชนสําหรับผูมี้รายได้นอ้ยก็

คิดวา่จะเริมเห็นเป็นรูปประธรรม ภายใน 2 เดือนเพราะวา่โครงการนีเริมแลว้  สํ าหรับโค รงก ารนี โค รงก ารไฟ ฟ้ า

ชุมชนเพือผูมี้รายไดน้้อยเงินทีเขา้มาในโครงการหลงัจากทีเราหักค่าใชจ่้ายเป็นตน้ทุนของเราแลว้ส่วนทีเหลือจะไป

ช่วยเหลือผูมี้รายไดน้อ้ยในจงัหวดัฉะเชิงเทราทงัหมดเราจะไม่เลือกแมแ้ต่อาชีพใดๆเราจะช่วยเหลือตงัแต่แม่คา้หาบเร่

แผงลอยมอเตอร์ไซค์รับจ้างรถสองแถวเกษตรหรือชือหรือผูที้ต้องการความช่วยเหลือหรือแม้กระทังนักเรียน

นกัศึกษาทีไม่มีทุนการศึกษาให้ทุกคนมีความสุขเป็นโครงการทีเมืองน่าเทียวน่าอยูแ่ละน่าลงทุน  

 มติทีประชุม  รับทราบ 
 

วาระที  เรืองสืบเนืองจากการประชุม 

4.1 การจัดกิจกรรมเพอืสิงแวดล้อม โครงการ “ZERO CO2 Run”   

นายยทุธนา มาตเจือ (รองประธาน) กล่าววา่ ในฐานะ ประธานดาํเนินงานดว้ย หอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา  

ร่วมกับ สมาคมชาวฉะเชิงเทรา สมาคมผูสื้อข่าวกีฬาแห่งประเทศไทย และนิตยสาร Refill กําหนดจัดโครงการ

อนุรักษสิ์งแวดลอ้ม โดยกิจกรรม   Zero CO2 จงัหวดัฉะเชิงเทรา ในรูปแบบต่างๆ ตลอดทงัปี 2565 เพือเป็นการสร้าง

การรับรู้ และปลูกจิตสํานึกการอนุรักษ์สิงแวดลอ้มให้กับชุมชน สังคม เพือให้เกิดความสมคัรสมานสามคัคีร่วมกนั

อนุรกัษสิ์งแวดลอ้มอย่างยงัยนืตลอดไป และเป้าหมายสูงสุดคือการลดคาร์บอนไดร์ออกไซด์ให้เป็นศูนย ์โดยในการ

ทาํกิจกรรมอนุรักษ์สิงแวดลอ้ม ไดร้ณรงค์ให้สวมใส่เสือ Zero CO2 เพือแสดงถึงความสมคัรสมานสามคัคีและแสดง

ถึงความพร้องเพรียงเป็นอนัหนึงอนัเดียวกนัทงัหน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน องค์กรต่างๆ และประชาชนทุกคน 

โดยไดมี้การจดักิจกรรมเดินรณรงคเ์พือสิงแวดลอ้ม พร้อมทงัจดัแถลงข่าวการดาํเนินโครงการฯ ไปเมือวนัพฤหัสบดี

ที 28 กรกฎาคม 2565  ณ บริเวณหน้าพระอุโบสถวดัโสธรวรารามวรวิหาร โดยท่านผูว้่าราชการจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

เป็นประธานแถลงข่าว  

 ในการนี หอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา จกัใคร่ขอความร่วมมือหน่วยงาน องค์กร และประชาชนชาวจงัหวดั

ฉะเชิงเทรา สนบัสนุนจดัซือเสือกิจกรรม Zero CO2 ทีสาํนกังานหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา ตวัละ  บาท 

 และในวนัอาทิตยท์ี  ธันวาคม  จะมีการจดักิจกรรมเดิน-วิงเพือสิงแวดลอ้ม “ZERO CO2 Run”ซึง

ขณะนีอยูใ่นระหวา่งการเตรียมงานต่างๆ ซึงจะเปิดรับสมคัรผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมประมาณกลางเดือนกนัยายน  นี 

 มติทีประชุม รับทราบ 
 

4.2 การจัดกจิกรรมปันจักรยานส่งเสริมการท่องเทียวและหาทุนจัดซือรถบริจาคโลหิตเคลือนที 

นายจิตรกร เผด็จศึก (ประธาน) กล่าววา่ ดว้ย หอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา ร่วมกบั สมาคมชาวฉะเชิงเทรา  

โรงพยาบาลพุทธโสธร สภาวฒันธรรมไทย-จีน และส่งเสริมความสัมพนัธ์ และ ชมรมจกัรยานเพือสุขภาพฉะเชิงเทรา  

กาํหนดจดักิจกรรมปันสามปาง โครงการ “หนึงคนปัน ลา้นคนรับ”  

โดยมีวตัถุประสงคเ์พือนาํรายไดจ้ดัซือรถบริจาคโลหิตเคลือนทีมอบใหก้บัโรงพยาบาลพุทธโสธร  

กาํหนดจดัในวนัอาทิตยท์ี  สิงหาคม  โดยรูปแบบการจดักิจกรรมเป็นการปันท่องเทียวไปตามสถานที

ท่องเทียวพระพิฆเนศ  ปาง “เสวยสุข สมปรารถนา ประทานพร” เวลา .  น. เริมสตาร์ดจาก อุทยานพระพิฆเนศ
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คลองเขือน → วดัโพรงอากาศ → วดัสมานรัตนาราม→ สินสุดทีอุทยานาพระพิฆเนศคลองเขือน (ระยะทางรวม 

 กิโลเมตร) โดยคาดว่าจะมีผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมปันประมาณ  คนั   

ค่าสมคัรประเภททัวไป ท่านละ  บาท ประเภท VIP ท่านละ ,  บาท ผูส้มคัรจะไดรั้บเสือกิจกรรม 

และลุ่นของรางวลัต่างๆ มากมาย  

นางสาวจุฑาทิพย ์  (แทน) โรงพยาบาลพุทธโสธร กล่าวว่า ทางผูว้่าราชการจงัหวดัฉะเชิงเทราไดม้ีดาํหริให้

ทางหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา ร่วมกบัทางโรงพยาบาลพุทธโสธร จดัตงัชมรมผูบ้ริจาคโลหิต เพือทีจะมีการกระตุน้

ให้มีผูบ้ริจาคโลหิตมากๆให้มีโลหิตเพียงพอสําหรับการให้บริการผูป่้วยในขณะเดียวกัน ร่วมกันสนับสนุนหา

แนวทาง สามารถทีจะจัดซือรถบริจาคโลหิตเคลือนที  เพือทีจะเคลือนทีไปในทีต่างๆ ตอนนีได้ดําเนินการ

ประสานงาน เช่น การรับบริจาคเงินจากผูมี้จิตศรัทธา บริจาคในเงินเขา้บญัชีรถรับบริจาคโลหิต  หอการคา้จงัหวดั

ฉะเชิงเทรา ไดม้ีการจดักิจกรรมจาํหน่ายเสือวนัวิสาขบูชา ปี 2565 และไดมี้การมอบเงินให้กบัโรงพยาบาลพุทธโสธร 

ในวนัที 23 สิงหาคม 2565 จ ํานวน 47,400 บาท  และมอบเสือวิงวิสาขบูชาปี 2565  จํานวน  ตัว ให้กับทาง

โรงพยาบาลพุทธโสธร เพือไปจาํหน่าย และนาํเงินทีได ้เขา้บญัชีรถรับบริจาคโลหิต นอกจากนนัยงัมีกิจกรรม ในวนั

อาทิตยท์ี 28 สิงหาคม 2565  คือ กิจกรรม 1 คนปันล้านคนรับ ซึงจดัทีอุทยานพระพิฆเนศองค์ยืน รายไดห้ลังหัก

ค่าใชจ่้ายทงัหมดจะมอบเงินให้กบัโรงพยาบาลพุทธโสธร เขา้บญัชีรถรับบริจาคโลหิต  เพือจดัทาํรถรับบริจาคโลหิต

เคลือนที ขอขอบคุณคณะกรรมการหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทราทุกท่าน  ทีให้ความสําคญักบัเรืองของการรับบริจาค

โลหิตและสนบัสนุนเรืองรถรับบริจาคโลหิต 

นายจิตรกร เผด็จศึก (ประธาน) กล่าววา่ เราพยายามช่วยกนัทีจะทาํยงัไงให้มีโลหิตเพียงพอทีจะรักษาผูป่้วยที

ตอ้งการโลหิต โครงการนีถือว่าเป็นโครงการทีดี และมีประโยชน์มาก ทีเราจะทาํรถรับบริจาคโลหิตเคลือนที เพือให้

ชาวจงัหวดัฉะเชิงเทรา ไม่มีความลาํบากในเรืองของการรักษาพยาบาล รถคนันีเป็นรถทีโรงพยาบาล ต้องการทีจะ

นาํมาทาํเป็นรถบริจาครับบริจาคโลหิตรถคนันีจะรับบริจาคโลหิตได้ครังละ -  เตียง คิดว่าการรับบริจาคโลหิตวนั

หนึงจะได้ประมาณ  คนหลงั จากทีเรารับบริจาคโลหิตแลว้ โลหิตจะมีเพียงพอต่อการใช้รักษาพยาบาลภายใน

จงัหวดัฉะเชิงเทรา หรือทางจงัหวดัใกลเ้คียงจะมาขอโลหิตจากจงัหวดัฉะเชิงเทรา เราจะทาํให้มีประโยชน์สูงสุดกับ

ชาวจังหวดัฉะเชิงเทรา ทางภาครัฐและภาคเอกชนทํางานร่วมกัน เพือทีจะทําให้งานให้สําเร็จลุล่วงไปด้วยดี  

เพือทีจะให้จงัหวดัฉะเชิงเทราเป็นเมืองทีน่าอยู่อย่างทีท่านผูว้่าราชการจงัหวดัฉะเชิงเทรา กล่าวว่าเป็นเมืองหน้าอยู่

หนา้เทียว หนา้ลงทุน 

มติทีประชุม รับทราบ 
 

4.3 การจัดแข่งขันซับบอร์ดเพือส่งเสริมด้านการท่องเทียวทางนํา 

นายจิตรกร เผด็จศึก (ประธาน) กล่าวว่า ท่านผูว้่าราชการจงัหวดัฉะเชิงเทราท่านคิดทาํเป็น “โครงการคลอง

สวยนาํใส” ไดท้าํโครงการนีแลว้ เราก็จะไม่พลาดโอกาสเพือทีจะให้ชาวต่างจงัหวดัไดท้ราบว่าเรามีของสวยนําใส

แบบไหนยงัไงโครงการนีเราจะหนักถึงการเก็บผกัตบชวาท่านจะสังเกตไดเ้ลยว่าไดส้ัก  เดือนทีแลว้ผกัตบชวารอย

เตม็แม่นาํมาก ทางท่านผูว้่าราชการจงัหวดั ท่านก็มีความคิดทีจะให้จงัหวดัฉะเชิงเทรา จะทาํโครงการกาํจดัผกัตบชวา

ทงัหมด เพือไม่ให้มีความเดือดร้อน ท่านก็เลยทาํเป็นโครงการคลองสวยนาํใสโดยใหไ้ปสํารวจทีจะทาํโครงการคลอง

สวยนาํใสเมือเราทาํโครงการนีแลว้เรามีกิจกรรมใดบา้งทีจะสามารถทาํให้ประชาชนในจงัหวดัเรารู้และตระหนกัถึง

การรักษาแม่นาํลาํคลองเฉพาะเรืองของผกัตบชวาโดยให้หอการคา้จดัแข่งขนัซับบอร์ด ประมาณ -  เดือนจะเริมลง

มือดาํเนินการ 

 มติทีประชุม  รับทราบ 
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4.4 การร่วมปรับปรุงพืนทีสนามยิงปืน เป็นตลาดนัด ตลาดชุมชน เพือช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อย 

นายจิตรกร เผด็จศึก (ประธาน) กล่าวว่า ร่วมปรับปรุงพืนทีสนามยิงปืนเพือทีจะทาํเป็นตลาดช่วยเหลือผูม้ี

รายได้น้อยในการจาํหน่าย สินคา้เกษตร สินคา้ OTOP ตามหนังสือทีทางจงัหวดั ทาํถึงกองพล 11 และช.พนั 2 เดิม

ทางหอการคา้ยงัไม่ทราบว่าในโครงการไดข้ออะไรไปบา้งก็เลยไปเปิดรับสมคัรประชาชนทวัไปใหม้าสมคัรเพือทีจะ

ขายสินคา้เรารับมาทงัหมด 1,400 บูท ทีนีพอไปดูในเงือนไขทีเขาส่งมาให้ดูและทีเรารับสมคัรมานันไม่เขา้เงือนไข

จะตอ้งหยุดการดาํเนินการของประชาชนทวัไปไวก่้อนและจะทาํการขายสินคา้เกษตรทีชาวบา้นมีความเดือดร้อน

หลงัจากนันจะทาํหนังสือถึงกองพล 11 และ ช.พนั2 เพือทีจะขอใช้พืนทีตรงสนามยิงปืนเป็นการทาํกิจกรรมขาย

สินคา้ตอ่ไปในส่วนนีเราก็จะแจง้ใหท้ราบอีกครังหนึง 

 มติทีประชุม  รับทราบ 
 

  .  การจัดจําหน่ายสินค้าราคาถูกจากแหล่งผลติโดยตรง ณ อาคารหอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา 

 นายพรชยั ธรรมจรูญ  (ผูจ้ดัการหอการคา้) กล่าวว่า  โครงการ ธงฟ้าร่วมกบัพาณิชยจ์งัหวดั การจดัจาํหน่าย

สินคา้ราคาถูกเกิดจากความคิด ประธานหอการคา้ จะนาํสินคา้จากโรงงานผลิตโดยตรง มาจาํหน่ายให้กบัประชาชน 

ณ อาคารหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา ขณะนีไดจ้ดัเตรียมพืนทีดา้นล่างไวแ้ลว้ ทีจะทาํเป็นร้านคา้ราคาถูก ส่วนสินคา้

ได้ประสานงานกบัทางบริษทัโดยตรงจากเครือข่ายหอการคา้ไทยมี ทงัซุปเปอร์แวร์ นาํมนัพืช ปลากระป๋อง มาม่า 

นาํตาลทรายมิตรผล จากโรงงานผลิตโดยตรง มาจาํหน่ายให้กับประชาชนในราคาย่อมเยา นอกจากนีมีสินคา้ของ

สมาชิกมาวางจาํหน่ายให้หลากหลาย เพือเป็นการส่งเสริมการคา้ให้กบัสมาชิกหอการคา้ดว้ย ไดมี้การประสานกบัทาง

หอการคา้ไทยเรียบร้อยแลว้ ทางท่านประธานไดป้ระสานงานกบัทางพาณิชยจ์งัหวดัทีจะร่วมกบัธงฟ้า ว่าเป็นการ

จาํหน่ายร่วมกนักบัโครงการธงฟ้าพาณิชยจ์งัหวดั 

นายพสิษฐ์  พรหมภกัดี (พาณิชยจ์งัหวดัฉะเชิงเทรา) กล่าว่า  เรืองจดัทาํธงฟ้า ก็เป็นนโยบายรัฐบาลดว้ยทีจะ

ช่วยเหลือประชาชนทีจะได้ซือสินค้าราคาถูกหรือราคาทีมีความเป็นธรรมหรือเหมาะสมทําตลาดเพือเป็นการ

ช่วยเหลือชาวบา้น ช่วยเหลือผูซื้อ ช่วยเหลือผูบ้ริโภค สร้างความเป็นธรรมให้ผูบ้ริโภคในการเลือกซือสินคา้ทีทาง

หอการคา้นาํสินคา้จากโรงงานโดยตรงเลย และราคาถูกจาํหน่าย ทางพาณิชยจ์งัหวดัยินดีให้ความสนบัสนุนให้ความ

ร่วมมือร่วม ดาํเนินการแลว้ก็จะนําสินคา้บางส่วนทีทางพาณิชยจ์งัหวดัหาไดเ้ขา้ไปวางจาํหน่ายให้ดว้ย หรือจะทาํ

สินคา้ OTOP หรือสินคา้ทางชุมชนเศรษฐกิจ เพือไปวางจาํหน่ายในร้านคา้ของหอการคา้จงัหวดั ทางพาณิชยจ์งัหวดั

ยนิดีให้การสนบัสนุนและส่งเสริมช่วยเหลือชาวบา้น ช่วยเหลือผูบ้ริโภคต่อไป “ตอ้งบอกว่าโชคดีทาํยงัไงก็เป็นเมือง

น่าเทียวน่าอยูแ่ละแนวทางในการช่วยเหลือประชาชน”                                                                                                                                                                                                   

หอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา เป็นจงัหวดัแรก นาํร่องของประเทศไทย ทีหอการคา้เองไดล้งไปช่วยเหลือ ทาํโครงการ

ธงฟ้าราคาถูกแลว้ถูก เพราะว่าสินคา้ทีเรามาจาํหน่ายทงัหมดเป็นสินคา้ทีเป็นของสมาชิกหอการคา้และ ของหอการคา้

ไทย สินคา้เราถูกกวา่ ร้านคา้และหา้งสรรพสินคา้  

นายสมนึก ทกัษิณา ( ประธานกิตติศกัดิ) กล่าวว่าโครงการนีเป็นโครงการระยะสันหรือว่าระยะยาว หรือ 

ตลอดไป  ถา้เราจะจาํหน่ายสินคา้ ในอยูใ่นอาคารคนมนัเหมือนกนั จะไดรั้บความสนใจไม่มากถา้ช่วงช่วงแรกทีมีการ

ทาํผมคิดว่าน่าจะมีเต็นทอ์ยู่นงัอยูห่นา้หอตาํนาน ,4 เตน็ท ์เรืองจดัเป็นลกัษณะเหมือนกบัเป็นกิจกรรมหลงัจากนันเรา

ก็ประชาสัมพนัธ์ไปว่าสินคา้ราคาถูกมาหาซือไดที้หอการคา้เพราะว่าถา้เราออกประชาสัมพนัธ์ในหอการคา้คนผ่าน

ไปผ่านมาก็จะไม่เหมือนกบัสังเกตก็อาจจะเลยไป ผลตอบรับก็อาจจะไม่มากนักผมคิดว่าถา้จะทาํ ในระยะแรกอาจจะ



11 
 

เป็น  วนั  วนัช่วงเต็มแลว้ถา้คิดว่าโครงการนีมนัมนัได้รับความสนใจจริงๆจะทาํอย่างต่อเนืองก็ระหว่างงานก็

ประชาสัมพนัธ์วา่สินคา้เราสามารถหาซือไดท้หีอการคา้หรือจะเป็นลกัษณะออนไลน์จะส่งเราก็ไปอยา่งต่อเนืองได ้ 

 มติทีประชุม  รับทราบ 
 

วาระที  เรืองเพือพจิารณา 

 5.1 การเตรียมต้อนรับประธานคณะกรรมการหอการค้าไทยและคณะ (  กนัยายน ) 

นายจอมพงษ์ ชูทับทิม (เลขาธิการ) กล่าวว่า ของคณะการหอการคา้ไทย มาเยียมจงัหวดัแต่ละจงัหวดัโดย

เดินทางมากาํหนดจะเป็นวนัพุธที  กนัยายน  ณ จงัหวดัฉะเชิงเทรา ช่วงเทยีงในส่วนของการหอการคา้จงัหวดั

เลียงรับรองอาหารกลางวนั ร้านอาหารเอกเขนก รับประทานอาหารเสร็จแลว้นีจะออกเดินทางมาประชุม ทีศาลากลาง

จงัหวดัฉะเชิงเทรา คณะของท่านไมตรี ไตรติลานันท์ ผูว้่าราชการจงัหวดัฉะเชิงเทรา ก็จะตอ้นรับทีมงานของทาง

หอการคา้ไทยที ห้องประชุมมรุพงษ์ศิริพฒัน์ ชนั  หลงัจากนันก็จะเดินทางไปเยียมบา้นสวนบางขวญั โดยในส่วน

ของโครงการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทราทีเป็นโครงการ  ไร่  ลา้น ทีทางหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทราและสนับสนุนอยู ่

แลว้หลงัจากนนัจะเป็นในส่วนของการประชุมกลุ่มยอ่ยดูงานทีบา้นสวนบางขวญั หลงัจากนนัทีมงาน ของหอการคา้

ไทยเดินทางไปตอ่เนืองจากจงัหวดัชลบุรี 

นายจิตรกร เผด็จศึก (ประธาน) กล่าวว่า โครงการ  ไร่  ล ้าน เป็นโครงการทีทางหอการค้าจังหวัด

ฉะเชิงเทราพยายามทีจะส่งเสริมเพือทีจะทาํยงัไงให้เป็น smart city อยา่งทีท่านผูว้า่ไดก้ล่าวไวแ้ละไดมี้การดาํเนินการ

ให้เกิดเป็นsmart city ของเมืองจงัหวดัฉะเชิงเทรา  อีกเรืองหนึงทีสําคญัคือให้พืชใชน้าํนอ้ย แลว้ไดม้ีรายไดเ้ยอะสิงที

สําคญัอีกเรืองหนึงหลกัๆการลดพืนทีทาํนา พืนทีทาํนาปกติทาํเป็นหลายร้อยไร่แต่ผลผลิตรายไดน้อ้ยไม่รับไม่เยอะ

เท่าไหร่ก็จะใหม้ีการส่งเสริมปลูกพืชนาํนอ้ยและเป็นพืชทีปลอดภยัไม่ใช้ยาฆ่าแมลงและปุ๋ยเคมีก็จะมนัเรืองทีดีตามที

ท่านนายกรัฐมนตรีจะใหเ้ป็นเมืองทีเป็นเมืองทีน่าเทียวน่าอยูน่่าลงทุนเพราะฉะนนัในเรืองของอาหารสําคญั ทาํแลว้ก็

ต้องทําให้ได้ประโยชน์หลายเรืองตังแต่ปัญหาต่างๆในจังหวดัฉะเชิงเทรา เช่น ภัยแล้ว ข้าวราคาถูก พืนทีทํา

การเกษตรของชาวบา้นพีมีการขาดแคลนแลว้ก็มาทาํโครงการ  ไร่  ลา้นเป็นตัวอย่างทีดีให้กับทางเกษตรกรใน

พืนทีจงัหวดัฉะเชิงเทราทีเราทาํไปทุกอาํเภอพยายามขยายให้ไดทุ้กอาํเภอ ในจงัหวดัฉะเชิงเทราเพือทีจะให้เกษตรกร

มีรายไดที้เพิมขึนและใชแ้รงงานน้อยลงเป็นโครงการทีทางหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรากาํลงัดาํเนินการและจะขยาย

ผลต่อไปในอนาคต 

 มติทีประชุม รับทราบ 
 

 5.2 การส่งผลงานเข้าพจิารณา  

     รางวลัผูว้า่ราชการจงัหวดั “สําเภาทอง” และรางวลั “หอการค้ายอดเยยีม” ประจาํปี  

พรชยั ธรรมจรูญ (ผูจ้ดัการหอการคา้) กล่าววา่ โครงการประกวดหอการคา้ยอดเยียมและผูว้า่สําเภาทอง เป็น

โครงการทีทางหอการคา้ไทยให้ความสําคญัทงัภาครัฐและเอกชนทาํงานร่วมกนัการสอบผลงานก็จะมีการพิจารณา

ผลงานเดือนกนัยายน  ถึงสิงหาคมของ  ตามมติต่างๆ ทีทางหอไทยส่งมาให้ซึงมติจะเป็นการเชือมโยงระหว่าง

ทางภาครัฐและภาคเอกชนบูรณาการทาํร่วมกนัเครืองทีผ่านมาทางหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทราไดร้างวลัหอการคา้

ยอดเยียม  ปีแลว้ส่วนผูว้า่สาํเภาทองการทาํงานจะควบคู่ ก็จะไดรั้บรางวลัร่วมกนั ผูว้่าทางระหว่างผูว้า่สําเภาทองจะ

รับจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยหรือผูแ้ทนเพราะการพิจารณาร่วมกันระหว่างหอการค้าไทยกับทาง

กระทรวงมหาดไทย  รางวลัหอการคา้ยอดเยียมจะรับจากทา่นประธานหอการคา้ไทยปีนีจดัขึนทีอุบลราชธานี 

 มติทีประชุม  รับทราบ 
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วาระที  ข้อเสนอเข้าสู่ กกร. เพือนําเสนอสู่ กรอ.จังหวัดฉะเชิงเทรา 

 นายจิตรกร  เผด็จศึก ประธาน กล่าวว่า จงัหวดัฉะเชิงเทรา กาํหนดประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและ

เอกชนเพือพฒันาและแกไ้ขปัญหาทางเศรษฐกิจ (กรอ.จงัหวดัฉะเชิงเทรา) ในวนัองัคารที  สิงหาคม  เวลา 

.  น. ณ หอ้งมรุพงษศิ์ริพฒัน์ ชนั  ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

 ประธาน เสนอ สมุดผูถื้อหุน้ – ใบหุ้น ใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย คือผูป้ระกอบการไม่ทราบวา่ตอ้งมี 

นายพสิษฐ์  พรหมภกัดี (พาณิชยจ์งัหวดัฉะเชิงเทรา) กล่าวว่า ตามกฎหมายการจดทะเบียนพาณิชยเ์ป็นบุคคล

คนเดียวยกเวน้ ก้างหุ้นส่วนจาํกัด หรือบริษทัมีหุ้นมีผูถ้ือหุ้นและมีเงินลงทุนแต่ถา้เป็นทะเบียนพาณิชยธ์รรมดาไม่

จาํเป็นถือวา่บุคคลคนเดียวก็เป็นการลงทุนการดาํเนินกิจการดาํเนินการคา้ขายทัวไปกิจการไม่ใหญ่กิจการเลก็ๆก็ถือว่า

บุคคลเป็นเจา้ของคนนนัเป็นผูถื้อหุ้น ผูล้งทุนแลว้ตามกฎหมายออกมาในลกัษณะนีกฎหมายทีออกมามีอยู่ 3 ลกัษณะ 

1 จดทะเบียนพาณิชยเ์ป็นบุคคลคนเดียว 2ห้างหุ้นส่วน มีตงัแต่ 2 คนขึนไป 3 บริษทั มีตงัแต่ 2 คนขึนไป ในนามของ

บริษทัตามกฎหมายมีระบุอย่างชัดเจนว่าตอ้งมีสมุดผูถื้อหุ้นคือทางบริษทัจะเป็นคนออก งานถือหุ้นตรงนีจะตอ้งมีใข

ขายหุน้ เพราะมนัมีมูลค่า 

 มติทีประชุม รับทราบ 
 

วาระที  เรืองแจ้งเพือทราบ / ข้อเสนอ จาก YEC หอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา  

นางสาวธวิยา สุดใจ (ผูช่้วยเลขาธิการ) กล่าวประชาสัมพันธ์ .กิจกรรม YEC แชร์ริตีคอนเสิร์ต ครังที 3 

“คอนเสิร์ต พีเจ + เจ้านาย”เมือพฤหัสบดีที 11 สิงหาคม 2565 ณ โรงเบียร์แปดริว  . กิจกรรม หลักสูตร YEC 

NextGen1 วนัเสาร์ที  สิงหาคม  เวลา .  น.- .  น.  ณ ร้านอาหารเอกเขนก  

 มติทีประชุม รับทราบ 
 

วาระที  เรืองอืนๆ   

นายจิตรกร  เผด็จศึก ประธาน กล่าววา่ ขอเชิญร่วมงานมุฑิตาจิตหัวหนา้ส่วนราชการจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

เกษียณอายุราชการ ประจาํปี 2565 ในวนัพฤหสับดีที 22 กนัยายน 2565 เวลา 17.00 -21.30 น. ณ วิหารแปดเซียนแปด

ริวอาํเภอเมือง จงัหวดัเชิงเทรา สามารถจองโต๊ะไดท้ี หอการคา้ฯ สํานักงานจงัหวดั และศูนยด์าํรงธรรม การทาํงาน

ตอ้งร่วมมือกันอยู่ทงัภาครัฐและเอกชน ในส่วนของภาครัฐก็ให้ความร่วมมือกับทางภาคเอกชนทุกเรืองในการจดั

กิจกรรม ต่างๆ ในเมือมีงานการเกษียณเราก็พร้อมให้ความร่วมมือหรือส่งเสริมในงานดา้นต่างๆ เพือทีจะให้งานนะ

สําเร็จลุล่วงไปดว้ยดี 

 มติทีประชุม  รับทราบ 

ปิดประชุม เวลา  .  น. 

 

( นายจอมพงษ ์ชูทบัทิม  ) 

เลขาธิการหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา /ตรวจรายงานการประชุม 

 

นายพรชยั ธรรมจรูญ  ผูจ้ดัการหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา / บนัทึกรายงานการประชุม 

นางนาํฝน ชะเอมทอง   เจา้หนา้ทีหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา / พิมพร์ายงานการประชุม 


