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รายงานการประชุมคณะทีปรึกษาและคณะกรรมการบริหารหอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา ครังที /  

ในวันพุธที  กันยายน  เวลา .  น. ผ่านระบบการประชุมออนไลน์  Application Zoom 

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

ผู้ร่วมประชุม  

         .  นายสมนึก ทกัษณิา         ประธานกิตติมศกัดิ 

         2.  นายสุทธิพงศ ์ชยักิตติภรณ์        ทีปรึกษา 

.  นายจิตรกร เผด็จศึก         ประธาน 

.  นายชยัรัตน์ โสธรนพบุตร        รองประธาน 

       5.  นายอาทร ผดุงเจริญ         รองประธาน  

        6.  นายมนสั ตนังาม         รองประธาน 

.  นายพงศธ์ร เผา่บรรจง         รองประธาน 

8.  นางขนัคาํ  ศรีวรรณ        รองประธาน 

.  นายพงษศ์กัดิ เสริมศกัดิศศิธร        รองประธาน 

.  นายยทุธนา  มาตเจือ        รองประธาน 

.  นายจอมพงษ ์ชูทบัทิม        เลขาธิการ 

12.  นายปราการ  ปินเจริญ       รองเลขาธิการ 

.  นายยทุธนา  มาตเจือ        รองประธาน 

.  นางสาวปาลาวดี เนืองจาํนงค ์       รองประธาน 

.  นายณรงคศ์กัดิ แกว้เมืองเพชร       รองประธาน 

.  นายวสันต ์ศิรินภารัตน์        รองประธาน 

       .  นายจอมพงษ ์ชูทบัทิม        เลขาธิการ 

18.  นายปราการ  ปินเจริญ       รองเลขาธิการ 

 19.  นายมงคล ดาํรงสุทธิพงศ ์       ปฏิคม 

20.  นายโชติอนนัต ์ ปินถานนัท ์       ประธาน YEC 

       21.  นายสมพงษ ์ นาํศรีเจริญสุข       กรรมการ 

.  นางพรภิรมย ์ศิริปุณย ์       กรรมการ 

.  นายธนเดช จิตพิทยานุภาพ        กรรมการ 

24.  นายประสิทธิ  ลาภพิทกัษม์งคล      กรรมการ 

25.  นายสุรัตน์  จรกรรณ        กรรมการ 

.  นางสาวสรวงสุดา  ก่อหา       กรรมการ  

       27.  นางภคัชญัญา  ศรีชวนะ       กรรมการ 

              .  นายพิรธรรม จิงเจริญ        กรรมการ 

      29.  นางสุนีย ์แกว้เมืองเพชร        สมาชิก 
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วาระที  เรืองประธานแจ้งให้ทีประชุมทราบ 

- กจิกรรมร่วมกับภาคอืนๆ 

21 กนัยายน 2565 เวลา 12.00 น. คณะกรรมการหอการคา้ไทย ร่วมเดินทางเยยีมเยอืนหอการคา้จงัหวดั

ฉะเชิงเทรา โดยมีวตัถุประสงคเ์พือร่วมพบปะหารือกบัคณะกรรมการของหอการคา้จงัหวดัและหัวหนา้ส่วนราช

จงัหวดัฉะเชิงเทรา พร้อมเยยีมชมโครงการหนึงไร่ หนึงลา้น ณ วิสาหกิจบา้นสวนบางขวญั อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 

19 กนัยายน 2565 เวลา 14.00-16.00 น. นายจิตรกร เผด็จศึก ประธานร่วมประชุมคณะกรรมการขบัเคลือน

การพฒันาตาํบลคลองหลวงแพ่ง ใหเ้ป็นนครปราดเปรืองและยงัยนื ตามนโยบายจงัหวดัฉะเชิงเทราและเขตพฒันา

พิเศษภาคตะวนัออก ครังที 1/ 2565 ณ สาํนกังานหอการคา้จงัหวดัเชิงเทรา 

 กนัยายน  เวลา .  น. คณะกรรมการหอการคา้ฯ ร่วมประชุมกลุ่มการเตรียมงานเลียงเกษียณ 

หัวหนา้ส่วนราชการ ณ หอ้งประชุม สาํนกังานหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา 

22 - 28 กนัยายน 2565 เวลา 12.00 - 20.00 น.หอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา ร่วมออกบูธ จาํหน่าย ขา้วสาร 

ไข่ไก่ นาํมนัพืช นาํตาล ตลาดนดัธงฟ้าราคาประหยดั  ครังที 1 ไปร่วมจาํหน่ายแก่ประชาชน ภายในงาน และ

สนบัสนุนรถสต๊อกสินคา้ไปบริการแก่ผูป้ระกอบทีมาออกร้าน สินคา้ราคาประหยดัภายในงาน ณ พืนทีสนามยงิปืน 

กองพนัทหารช่างที 2 กองพลทหารราบที 2 รักษาพระองค ์ต.หนา้เมือง อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 

22 กนัยายน 2565 เวลา 17.00 -21.30 น. หอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา เป็นเจา้ภาพจดังานมุฑิตาจิตหัวหนา้ส่วน

ราชการจงัหวดัฉะเชิงเทราเกษียณอายรุาชการ ประจาํปี 2565 ณ วิหารแปดเซียนแปดริวอาํเภอเมือง จงัหวดัเชิงเทรา 

23 กนัยายน 2565 เวลา 19.30 น. หอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา ร่วมเป็นเจา้ภาพสวดอภิธรรมศพคุณพ่อ

สมพงษ ์มาตเจือบิดานายยุทธนา มาตเจือ รองประธานหอการคา้ฯ ณ วดัโพธิแสงกาญจนราษฏร์ อ.บางนาํเปรียว จ.

ฉะเชิงเทรา 

 ตุลาคม  เวลา .  น.หอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา  ร่วมตอนรับ นายขจรเกียรติ-นางปิติมา รัก

พานิชมณี  ผูว้า่ราชการจงัหวดัฉะเชิงเทรา และนายกเหล่ากาชาดจงัหวดัฉะเชิงเทรา ณ จวนผูว้า่ราชการจงัหวดั

ฉะเชิงเทรา และออกบูธบริการอาหารเจ แก่ผูม้าร่วมงาน 

 ตุลาคม  เวลา .  น. หอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา ร่วมฌาปนกิจศพ นายปิยวฒัก์ ตรงไตรรัตน์ 

นอ้งชายนายกิตติ ตรงไตรรัตน์ ณ วดับางปรงโชติการาม ต.บางพระ อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 

 ตุลาคม  เวลา .  น. คณะกรรมการหอการคา้ ร่วมประชุม หารือ ขอ้เสนอจงัหวดัเกียวกบั

ขอ้ตกลงทีครอบคลุมและกา้วหนา้สําหรบัหุน้ส่วนทางเศรษฐกิจภาคพืนแปซิฟิก (CPTPP) ณ หอ้งประชุมหอการคา้

จงัหวดัฉะเชิงเทรา 

 ตุลาคม  เวลา .  น. คณะกรรมการหอการคา้ ร่วมประชุมพูดคุยกบัหน่วยงานทีเกียวขอ้ง เรือง

การซ่อมแซมรัวโรงสีสหทุนไทยทีเกิดจากการก่อสร้างของภาครัฐ ณ หอ้งประชุมหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา 

 ตุลาคม  เวลา :  น. คณะกรรมการจดังาน ดูสถานทีการจดังานแถลงข่าว ZeRo Co2  Run           

ณ เรือนปู่ เรียน  ต.ท่าไข่ อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 

10 ตุลาคม 2565 เวลา 10.00 น. คณะทาํงาน ร่วม ประชุมการจดักิจกรรม Zero Co2 Run จงัหวดัฉะเชิงเทรา 

ณ หอ้งประชุม หอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา 



3 
 

11 ตุลาคม  เวลา .  น. ร่วมดาํเนินกิจกรรมทาํความสะอาดพืนทีบริเวณวดับางปรงโชติการาม เพือ

ร่วมอนุรักษสิ์งแวดลอ้ม ตามโครงการ Zero Co2 ณ วดับางปรงโชติการาม อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 

 ตุลาคม  เวลา .  น. ร่วมดาํเนินกิจกรรมทาํความสะอาดพืนทีบริเวณสนามหนา้ศาลากลาง

จงัหวดัฉะเชิงเทรา ตามโครงการ Zero Co2  

12 ตุลาคม  เวลา .  น. นายวฒันา รัตนวงศ ์กรรมการหอการคา้ไทย ร่วมประชุมคณะกรรมการ

ส่งเสริมหอการคา้จงัหวดัและพฒันาเศรษฐกิจภมูิภาค หอการคา้ไทย ครังที /  ณ หอ้งประชุมสภา ชนั  

อาคาร  มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย ผ่านระบบ Google Meet 

 ตุลาคม   เวลา .  น. - .  น. นายวฒันา รัตนวงศ ์ กรรมการหอการคา้ไทย ร่วมประชุม

คณะกรรมการหอการคา้ไทย ครังที /  ณ หอ้งประชุมสภามหาวิทยาลยัฯ ชนั  อาคาร  มหาวิทยาลยั

หอการคา้ไทย 

 ตุลาคม  เวลา .  – .  น. หอการคา้ไทย และสภาหอการคา้แห่งประเทศไทย ร่วมพิธีรับมอบ

เงินช่วยเหลือผูป้ระสบภยัจากพาย ุ“โนรู” ครังที  ผ่านหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา ผ่านระบบ Google Meet   

18 ตุลาคม  เวลา . - .  น. นายโชติอนนัต ์ ปินถานนัต ์ ประธานกลุ่มผูป้ระกอบการรุ่นใหม่ 

YEC หอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา ประชุมผูป้ระกอบการรุ่นใหม่ YEC ทวัประเทศ ครังที /  ผา่นระบบ VDO 

Conference  

 ตุลาคม  เวลา .  น. ร่วมกิจกรรมคดัแยกขยะ เพือสนบัสนุนโครงการ Zero Co2 ณ หมู่ที  ต.

บางพระ อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา  

- กจิกรรมร่วมกับภาครัฐ 

15 กันยายน 2565 เวลา 08.30 - 17.00 น. นายณรงค์ศักดิ  แก้วเมืองเพชร รองประธาน ร่วมโครงการ

สัมมนาเชิงปฏิบติัการเพือยกระดบัการบริหารจดัการภาครัฐในการต่อตา้นการทุจริต ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

ณ หอ้งเทพราช โรงแรมซนัธารา เวลเนส รีสอร์ท อาํเภอเมืองฉะเชิงเทรา จงัหวดัฉะเชิงเทรา 

15 กันยายน 2565 เวลา 10.30 - 12.00 น. นายจิตรกร เผด็จศึก ประธาน ร่วมโครงการขับเคลือนการ

ดาํเนินงานขจดัความยากจนและพฒันาคนทุกช่วงวยัอยา่งยงัยืนตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง                   

ณ หอ้งประชุมมรุพงษศ์ิริพฒัน์ ชนั 4 ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

15 กนัยายน 2561 เวลา 13.00 น. นายจอมพงษ ์ ชูทบัทิม เลขาธิการ ร่วมประชุมคณะกรรมการโครงการจดั

ตลาดนัด ตลาดชุมชน จาํหน่ายสินคา้อุปโภคบริโภคราคาประหยดั ณ ห้องประชุมพระยาศรีสุนทรโวหาร ศาลา

กลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

15 กนัยายน 2565 เวลา 08.30 - 17.00 น. นายจิตรกร เผด็จศึก ประธาน ร่วมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบติัการ

เพือยกระดับการบริหารจดัการภาครัฐในการต่อต้านการทุจริต ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ณ ห้องเทพราช 

โรงแรมซันธารา เวลเนส รีสอร์ท อาํเภอเมืองฉะเชิงเทรา จงัหวดัฉะเชิงเทรา 

 กันยายน  เวลา .  - .  น. นายจิตรกร เผด็จศึก ประธาน ร่วมโครงการขับเคลือนการ

ดาํเนินงานขจดัความยากจนและพฒันาคนทุกช่วงวยัอย่างยงัยืนตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ณ ห้อง

ประชุมมรุพงษศ์ิริพฒัน์ ชนั  ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา 
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15 กันยายน 2561 เวลา 13.00 น. นายพงษ์ศักดิ เสริมศักดิศศิธร รองประธาน ประชุมคณะกรรมการ

โครงการจดัตลาดนัด ตลาดชุมชน จาํหน่ายสินคา้อุปโภคบริโภคราคาประหยดั ณ ห้องประชุมพระยาศรีสุนทร

โวหาร ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

 กนัยายน  เวลา .  น. นายจิตรกร เผด็จศึก ประธาน ร่วมประชุมโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบ

ประชาชนในพืนทีจงัหวดัภาคตะวนัออก ณ จงัหวดัฉะเชิงเทรา ณ ห้องประชุมมรุพงษ์ศิริพฒัน์ ชนั  ศาลากลาง

จงัหวดัฉะเชิงเทรา 

16 กันยายน 2561 เวลา 13:30 น - 16.30 น. นายจิตรกร เผด็จศึก ประธานหอการค้า ร่วมประชุมรับ ฟัง

ความคิดเห็นโครงการศึกษาความเป็นไปไดแ้ละความเหมาะสมของการจดัตงันิคมอุตสาหกรรมในพืนทีเขตพฒันา

พิเศษภาคตะวนัออก ณ ห้องประชุมเทพพราช A ชนั 1 โรงแรมซันธาราเวลเนส รีสอร์ท แอนด์ โฮเต็ล อาํเภอเมือง 

จงัหวดัฉะเชิงเทรา 

16 กนัยายน 2565 เวลา 09.30 น. นางขนัคาํ ศรีวรรณ รองประธาน ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการพฒันา

แรงงานและประสานงานการฝึกอาชีพจงัหวดั (กพร.ปจ.) ครังที 2/2565 ณ หอ้งประชุม 2 ฝึกอบรม ชนั 1 สาํนกังาน

พฒันาฝีมือแรงงานฉะเชิงเทรา 

19 กนัยายน 2565 เวลา 8 30 - 11.30 น. นายจิตรกร เผด็จศึก ประธานหอการคา้ การประชุมคณะทาํงาน

บูรณาการดา้นแผนยุทธศาสตร์ดา้นพลงังานเชิงพืนที ณ ห้องประชุมพระยาศรีสุนทรโวหารฯ (น้อย อาจารยางกูร) 

ชนั 1 ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

19 กันยายน 2565 นายจอมพงษ์ ชูทับทิม เลขาธิการ ร่วมตรวจประเมินโรงฆ่าสัตว์เพือประกอบการ

พิจารณาต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการฆ่าสัตว ์ครังที 4 วนัเวลาตามวนัและสถานทีดงักล่าว 

19 กนัยายน 2565 เวลา 13:30 น นายพงษศ์กัดิ เสริมศกัดิศศิธร รองประธาน ร่วมประชุมเตรียมความพร้อม

เปิดตลาดธงฟ้าราคาประหยดั ณ ห้องประชุมกองอาํนวยการรักษาความมนัคงภายในจงัหวดัฉะเชิงเทราชนั 2 ศาลา

กลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

20 กนัยายน 2565 เวลา 8.30 - 16:30 น. นายจิตรกร เผด็จศึก ประธานหอการคา้ ร่วมพิธีเปิดและนิทรรศการ

ในงานมหกรรมด้านการพฒันาครอบครัวจงัหวดัฉะเชิงเทราประจาํปี 2565 ณ ห้องประชุมวิทยาลัยสารพัดช่าง

ฉะเชิงเทรา อาํเภอเมือง จงัหวดัฉะเชิงเทรา 

 กนัยายน  เวลา :  น - .  น. นายณรงศกัดิ แกว้เมืองเพชร รองประทาน ร่วมประชุมปัจฉิม

นิเทศโครงการ (สัมมนาครังที ) โครงการการศึกษาความเหมาะสมออกแบบ และประเมินผลกระทบสิงแวดลอ้ม 

การพัฒนาจุดเชือมต่อโครงข่ายทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข   และหมายเลข  ณ ห้องรัตนแกรนด์

บอลลูน ชนั  โรงแรมรัตนชล ตาํบลบางปลาสร้อย อาํเภอเมืองชลบุรี จงัหวดัชลบุรี 

 กันยายน  เวลา .  น. นายสมพงษ์  นําศรีเจริญสุข กรรมการประชุมคณะกรรมการให้ความ

ช่วยเหลือผูป้ระสบภยัพิบตัิจงัหวดัฉะเชิงเทรา (ก.ช.ภ.จ.ฉช.) ครังที /  ณ ห้องประชุมสุนทรพิพิศ ชนั  ศาลา

กลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

22 กันยายน 2565 เวลา 13.30 น. นายจิตรกร เผด็จศึก ประธานหอการค้า ร่วมประชุมคณะกรรมการ

กาํหนดราคาทรัพยจ์งัหวดัฉะเชิงเทรา ณ สาํนกังานบงัคบัคดีจงัหวดัฉะเชิงเทรา 
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 กันยายน  เวลา . - .  น. นายจอมพงษ์ ชูทับทิม เลขาธิการร่วมงานงาน "Re-sending 

Thailand sustainable future together: ศักยภาพของไทยบนพืนที EEC สู่การจัดงาน EEC Fair " ณ โรงแรม 

ดารา รีสอร์ท พทัยา 

22 กนัยายน 2565 เวลา 17.00 น. นายจิตรกร เผด็จศึก ประธาน ร่วมพิธีเปิดตลาดนัดธงฟ้าราคาประหยดั 

ครังที 1 ณ พนืทีสนามยิงปืน กองพนัทหารช่างที 7 กองพลทหารราบที 2 รักษาพระองค ์ถนนศรีโสธรตดัใหม่ 

 กันยายน  เวลา .  - .  น. นายจอมพงษ์ ชูทับทิม เลขาธิการร่วมการสัมมนารับฟังความ

คิดเห็นเพือประกอบการประเมินผลสัมฤทธิพระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลงังาน พ.ศ.  ณ โรงแรม

ระยองรีสอร์ท อาํเภอเมือง จงัหวดัระยอง 

 กนัยายน  เวลา .  น. นายจอมพงษ ์ชูทบัทิม เลขาธิการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและ

เอกชนเพือพฒันาและแกไ้ขปัญหาทางเศรษฐกิจจงัหวดัฉะเชิงเทรา (กรอ.จงัหวดั) ครังที /  ณ ห้องประชุมพระ

ยาศรีสุนทรโวหาร ชนั  ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

 กนัยายน  เวลา .  น. ประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจาํเดือนกนัยายน  ผ่านการประชุม

ออนไลน์ Zoom 

 กนัยายน  เวลา :  น - .  น. นายณรงคศ์กัดิ แกว้เมืองเพชร รองประธาน ร่วมการประชุมรับ

ฟังความคิดเห็น ครังที  การศึกษาความเหมาะสมด้านเศรษฐกิจวิศวกรรมและผลกระทบสิงแวดลอ้มเบืองต้น  

(Pre-Feasibility Study) ภายใต้การศึกษา MR-MAP ณ ห้องแกรนด์บอลรูมชัน  โรงแรมฮอลิเดย์ อินน์ แอนด์ 

เซอร์วิส ระยอง ซิตีเซ็นเตอร์ จงัหวดัระยอง (ห้องหลกั) 

29 กนัยายน 2565 เวลา 8.00 - 15.00 น. นายจอมพงษ์ ชูทบัทิม เลขาธิการ ร่วมประชุมระดมความคิดเห็น

ต่อร่างแผนพฒันาภาคตะวนัออก ภาคใตแ้ผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที 13 (พ.ศ.2566 - 2570)       

ณ หอ้งแปซิฟิก 1 และ 2 โรงแรมเดอะไทด์ รีสอร์ท บางแสน จงัหวดัชลบุรี 

 กนัยายน  เวลา :  น. นายจอมพงษ์ ชูทบัทิม เลขาธิการ ร่วมประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐ

และเอกชนเพือแกไ้ขปัญหาทางเศรษฐกิจกลุ่มจงัหวดัภาคตะวนัออก  (ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง) ครังที /  

ผา่นสืออิเลก็ทรอนิกส์ (โปรแกรม zoom meeting) 

6 ตุลาคม 2565 เวลา 14.00 น. นายสมพงษ์ นําศรีเจริญสุข กรรมการ ร่วมประชุมคณะกรรมการให้ความ

ช่วยเหลือผูป้ระสบภยัพิบติัภยัจงัหวดัฉะเชิงเทรา (ก.ช.ภจ.ฉช.) ครังที 9/2565 ณ หอ้งประชุมสุนทรพิพิธ ชนั 3 ศาลา

กลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

 ตุลาคม  เวลา .  น. - .  น. นายจิตรกร เผด็จศึก ประธาน ร่วมประชุมการยกร่างมตินโยบาย

สาธารณะจดัการทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดลอ้มอย่างมีส่วนร่วมจงัหวดัฉะเชิงเทรานะห้องประชุม  ชนั  

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยมีหาวิทยาลยัราชภฏัราชนครินทร์อาํเภอเมืองจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

7 ตุลาคม 2561 เวลา 13:30 น. - 15.30 น. นายจิตรกร เผด็จศึก ประธาน ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง

ความร่วมมือทางวิชาการเพือพฒันาหลกัสูตรระยะสันร่วมกบัศูนยบ์ริการคนพิการทางจิตชมรมบา้นสายใยกอ้นแกว้ 

ณ หอ้งโชคอนนัตช์นั 2 อาคารเรียนรวมและอาํนวยการมหาวิทยาลยัราชภฏัราชนครินทร์ 
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10 ตุลาคม 2565 เวลา 10.00 - 12.00 น. นายจิตรกร เผด็จศึก ประธาน ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมในการ

ดาํเนินโครงการแสงนาํใจไทยชาติ เดิน วิง ปัน ป้องกนัอมัพาต ครังที 8 เฉลิมพระเกียรติ จงัหวดัฉะเชิงเทรา ณ ห้อง

ประชุมยทุธดาํเนิน  สาํนกังานสาธารณสุขจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

12 ตุลาคม 2561 เวลา 8.30 น. - 12.00 น. นายวสันต์  ศิรินภารัตน์ รองประธาน ร่วมเป็นเกียรติในพิธีลง

นามบนัทึกขอ้ตกลงความร่วมมือการบริหารบริการวิชาการคณะห้องการะเกดมหาวิทยาลยัราชภฏัราชนครินทร์ 

12 ตุลาคม 2565 เวลา 10.00 น. นายจิตรกร เผด็จศึก ประธาน ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณากาํหนดและ

ปรับปรุงเงือนไขในใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจาํทางดว้ยรถทีใช้ในการขนส่งสัตวห์รือสิงของประจาํจงัหวดั

ฉะเชิงเทรา ครังที 8/2565 ณ หอ้งประชุมศูนย ์GPS ฉะเชิงเทรา ชนั 2 สํานกังานขนส่งจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

12 ตุลาคม 2565 เวลา 14.30 น. นายสมพงษ์ นาํศรีเจริญ กรรมการ  ร่วมประชุมการจดังานนมสัการหลวง

พ่อโสธรและงานประจาํปีฉะเชิงเทรา พ.ศ.2565  ณ ห้องประชุมมรุพงษศิ์ริพฒัน์ ชนั 4 ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

13 ตุลาคม 2565 เวลา 7.00 น. หอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา ร่วมออกบูธบริการประชาชน กิจกรรมน้อม

ราํลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนืองในวนัคลา้ยวนัสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลย

เดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2565 ณ วดัโสธรวราราม วรวิหาร(ศาลาอญัเชิญหลวงพ่อโสธรขึนจาก

แม่นาํบางปะกง) 

 ตุลาคม  เวลา .  นายจิตกร เผด็จศึก ประธาน ร่วมประชุมคณะทาํงานฝ่ายขบวนแห่หลวงพ่อ 

โสธรทางบก ณ หอ้งประชุมมรุพงษศิ์ริพฒัน์ ชนั  ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

19 ตุลาคม 2565 เวลา 8.30 - 12.00 นายจอมพงษ์ ชูทบัทิม เลขาธิการ ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ ครังที 3 

การวางแผนระดบัประเทศระยะแรก ณ ห้องคอนเวนชนั เอ โรงแรมทวาราวดี รีสอร์ท จงัหวดัปราจีนบุรี 

 19 ตุลาคม 2565 เวลา 13.30 น.  นายจิตรกร เผด็จศึก ประธาน ร่วมหารือเพือประกอบการจัดทําร่าง

ขอบเขตของงานจ้างทีปรึกษาการพฒันาระบบการจราจรและขนส่งอัจฉริยะ (Intelligent Tranport System : ITS) 

เพือเพิมประสิทธิภาพการบริหารการจดัการจราจรและการขนส่งในพืนทีกลุ่มจงัหวดัฉะเชิงเทรา ชลบุรี และระยอง 

ณ หอ้งประชุมมรุพงษศ์ิริพนัธ์ ชนั 4 ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

20 ตุลาคม 2565 เวลา 12.30 น. นายจิตรกร เผด็จศึก ประธาน ร่วมพิธีทอดผา้ป่าสนบัสนุนโครงการทุนเล่า

เรียนหลวงสําหรับพระสงฆ์ไทย ประจาํปี 2565 ณ วดัโสธรวรารามวรวิหาร (อาคารอเนกประสงค์พระธรรม        

มงัคลาจารย)์ จ.ฉะเชิงเทรา 
 

กจิกรรมอืนๆ 

 กันยายน  เวลา .  น. หอการคา้จังหวดัฉะเชิงเทรา ร่วมงานสถาปนาคณะกรรมการบริหาร

สโมสรไลออนส์ฉะเชิงเทรา ปีบริหาร -  ณ ห้องโชคอนันต์ มหาวิทยาลยัราชภฏัราชนครินทร์ อ.เมือง       

จ.ฉะเชิงเทรา  

 กนัยายน  เวลา .  น. ร่วมงานแสดงมุทิตาจิตแก่ผูเ้กษียณอายุราชการของสถานศึกษาเอกชน

จงัหวดัฉะเชิงเทรา ณ ลานทาริเอเซนเตอร์ โรงเรียนเซนตแ์อนโทนี อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 

 ตุลาคม  เวลา .  น. - :  น  นายจิตรกร เผด็จศึก ประธาน ร่วมงานเป็นเกียรติในงานฉลอง

ปรับโฉมใหม่ศูนยก์ารคา้โรบินสันไลฟ์สไตลฉ์ะเชิงเทรา ณศูนยก์ารคา้โรบินสันไลฟ์สไตลฉ์ะเชิงเทรา 

มติทีประชุม รับทราบ 
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วาระที  เรืองรับรองรายงานการประชุม ครังที /  

มติทีประชุม รับรอง 

วาระที  เรืองรายงานความคืบหน้าโครงการ 

- โครงการป่านันทนาการไทรสามขา 

นายจิตรกร เผด็จศึก (ประธาน) กล่าววา่เรืองรายงานความคืบหนา้โครงการทุ่งซาฟารี ในป่าธรรมชาติ   

ระบบสกายวอล์ค  หอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา จึงมีแนวคิดการจดัทาํโครงการ ทุ่งซาฟารีในป่าธรรมชาติ  ระบบ

สกายวอล์ค เพือส่งเสริมในการแกไ้ขปัญหาช้างป่าออกหากินนอกพืนทีป่าอนุรักษ์แบบบูรณาการร่วมกบัทุกภาค

ส่วนร่วมแก้ไข โดยนําร่องดาํเนินโครงการในท้องทีอาํเภอท่าตะเกียบ อาํเภอสนามชัยเขต จงัหวดัฉะเชิงเทรา  

เปลียนเป็นชือ โครงการป่านันทนาการไทรสามขา  หอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา ร่วมผลักดันโครงการร่วมกับ

จงัหวดัฉะเชิงเทรา บรรจุแผนงบประมาณ   ระยะเวลาดาํเนินการ 1-4 ปี หรือตามระยะขอบเขตทีเหมาะสมใน

การกาํหนดยทุธศาสตร์ของโครงการ 

มติทีประชุม รับทราบ 

วาระที  เรืองสืบเนืองจากการประชุม 

.  การจัดกิจกรรมเพือสิงแวดล้อม โครงการ "ZERO CO2 Run" 

นายยุทธนา  มาตเจือ (รองประธาน) กล่าวว่าหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา ร่วมกบั สมาคมชาวฉะเชิงเทรา 

สมาคมผูสื้อข่าวกีฬาแห่งประเทศไทย และนิตยสาร Refill กาํหนดจดัโครงการอนุรักษ์สิงแวดลอ้ม โดยกิจกรรม 

Zero CO  จงัหวดัฉะเชิงเทรา ในรูปแบบต่างๆ ตลอดทงัปี  เพือเป็นการสร้างการรับรู้ และปลูกจิตสํานึกการ

อนุรักษสิ์งแวดลอ้มให้กบัชุมชน สังคม เพือให้เกิดความสมคัรสมานสามคัคีร่วมกนัอนุรักษสิ์งแวดลอ้มอย่างยงัยืน

ตลอดไป โดยในการทาํกิจกรรมอนุรักษ์สิงแวดลอ้ม ได้รณรงค์ให้สวมใส่เสือ Zero C  เพือแสดงถึงความสมคัร

สมาน สามคัคีและแสดงถึงความพร้องเพรียงเป็นอนัหนึงอนัเดียวกนัทงัหน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน องคก์ร

ต่างๆและประชาชนทกุคน 

โดยจะมีการจดักิจกรรม Zero Co2 Run ในวนัเสาร์ที  และ อาทิตยที์  ธนัวาคม  จะมีการ 

ขณะนีอยูใ่นระหวา่งการเตรียมงานต่างๆ ซึงจะเปิดรับสมคัรผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมประมาณกลางเดือนกนัยายน 

 นี ซึงการจดักิจกรรมครังนีจะจดัโดยเป็นมิตรกบัสิงแวดลอ้ม ตลอดทงังาน ขณะนีไดม้ีการขอความร่วมมือติด

ป้ายประชาสัมพนัธ์การจดังานตามหน่วยงาน สถานประกอบการ ต่างๆ เพือร่วมกนัเป็นส่วนหนึงในการรณรงคก์าร

อนุรักษสิ์งแวดลอ้ม และประชาสัมพนัธ์กิจกรรม Zero Co2 Run ไปไดอ้ย่างทวัถึง เป้าหมายการติดป้าย  - ,  

ป้าย ทวัทงัจังหวดั ซึงสามารถให้การสนับสนุนการติดป้าย ตามแต่ท่านจะเห็นสมควร ตงัแต่ ,  บาท ขึนไป 

ขณะนีไดเ้ริมติดป้ายแลว้ ประมาณ  ป้าย 

ในการจดังานครังนีจะมีการขอรับการสนบัสนุนในดา้นการประชาสัมพนัธ์งาน จากหน่วยงานภาครัฐและ 

เอกชน ซึงขณะนีทางการท่องเทียวแห่งประเทศไทย สาํนกังานฉะเชิงเทรา ก็ไดเ้ขา้มาเป็นส่วนหนึงในการ 

สนับสนุนการจดังานแล้วซึงในวนัอาทิตย์ที  กันยายน  นี จะมีการออกกองถ่ายทาํแหล่งท่องเทียวของ

จังหวดัฉะเชิงเทรา ประมาณ  แหล่งท่องเทียว เพือจัดทําคลิปวีดีโอ โปรโมทแหล่งท่องเทียวของจังหวัด

ฉะเชิงเทรา เพือสร้างการรับรู้แก่สาธารณชนในการเขา้มาร่วมกิจกรรม Zero Co2 Run เป้าหมาย ,  คน 
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นายชยัรัตน์  โสธรนพบุตร (รองประธาน) กล่าวว่า โครงการนี น่าจะเชิญ คุณโอกาส เตพละกุล เจา้ของ

บริษทั อีซูซุ ลิซซิง จาํกดั ประธานโครงการเขตพฒันาพิเศษภาคตะวนัออก (EEC)  เขา้ร่วมดว้ย  เพราะคุณโอกาส 

ทาํเกียวกบัเรืองรถไฟฟ้าอยู ่มีทงัรถมอร์ไซด ์รถ ตุ๊กๆ และรถสองแถว  วตัถุประสงคเ์ดียวกนั คือการลดคาร์บอนใน

พืนทีในจงัหวดัฉะเชิงเทราให้เป็นศูนย ์ 

นายจิตรกร  เผด็จศึก (ประธาน) กล่าวว่า ยินดีทีจะให้หลายๆหน่วยงานมีส่วนร่วมช่วยกนั  เพือทีจะทาํการ

พฒันาจงัหวดัฉะเชิงเทรา แกปั้ญหาเรืองของคาร์บอนในอากาศในจงัหวดัฉะเชิงเทรา ให้เป็นศูนย ์วตัถุประสงค์ของ

เรา ทาํใหจ้งัหวดัฉะเชิงเทรา เป็นเมืองน่าอยู ่น่าเทียว น่าลงทุน  เราตอ้งดาํเนินการตงัแต่บดันีเป็นตน้ไป  

เราจะเริมจาก รถมอเตอร์ไซครั์บจา้ง เป็นเป้าหมายแรก เป็นเป้าหมายทีเราจะช่วย การลดคาร์บอนแลว้ ประโยชน์ที

ไดม้ากกวา่คือการลดคาร์บอน  คือการช่วยเหลือมอเตอร์ไซครั์บจา้ง ให้มีรายไดเ้พิม  จะเป็นการช่วยเหลือเศรษฐกิจ

ฐานราก ให้มีความเป็นอยูที่ดีขึน   และเรืองรถสองแถว เขา้ร่วมประชุมกบัทางสาํนกังานขนส่งจงัหวดัฉะเชิงเทรา มี

รถสองแถวบางสาย  มีปัญหาในเรืองของการทีตอ้งยกเลิกสัมปทานไปเนืองจากว่าไม่สามารถทีจะอยู่ได ้ เพราะไม่

คุม้กบัค่าใชจ่้าย  เรืองรถสองแถวก็จะไปช่วยแกปั้ญหา เหมือนกนัว่าจะให้เขาสามารถอยู่ไดแ้บบยงัยนืและมีอาชีพ

ต่อไป ปัญหามีบริษทัใหญ่ๆ เขา้มาเพือทีจะมาขอสัมปทาน  อาชีพของคนทีมีอยูใ่นพืนทีก็จะหมดไป การทีหอการคา้

ทําโครงการ Zero CO2  เพือจะลดมลภาวะมลพิษในอากาศนะรถคาร์บอนให้เป็นศูนย์ สิงทีจะได้เพิมคือการ

ช่วยเหลือผูม้ีรายไดน้้อย ช่วยเหลือเศรษฐกิจฐานรากให้มีความเป็นอยู่ทีดีขึน  ช่วยสร้างงาน สร้างอาชีพ ให้คนใน

จงัหวดัฉะเชิงเทรา  ต่อไปจงัหวดัฉะเชิงเทรา ก็จะเป็นเมืองน่าอยู ่ เป็นเมืองทีอยูอ่าศยัชนัดี 

มติทีประชุม รับทราบ 

4.2 การจัดกจิกรรมปันจักรยาน เพือส่งเสริมการทองเทียวและหาทุนจัดซือรถบริจาคโลหิตเคลือนที 

 นายมนัส  ตันงาม  (รองประธาน) กล่าวว่า หอการค้าจังหวดัฉะเชิงเทรา ร่วมกับ สมาคมชาวฉะเชิงเทรา 

โรงพยาบาลพุทธโสธร สภาวฒันธรรมไทย-จีน และส่งเสริมความสัมพนัธ์ และ ชมรมจกัรยานเพือสุขภาพฉะเชิงเทรา ได้

จดักิจกรรมปันสามปางโครงการ "หนึงคนปัน ลา้นคนรับ" โดยมีวตัถุประสงค์เพอืนาํรายไดจ้ดัซือรถบริจาคโลหิตเคลือน

ทีมอบให้กบั โรงพยาบาลพุทธโสธร เมือวนัอาทิตยท์ี 28 สิงหาคม 2565 ซึงรายไดจ้ากการดาํเนินกิจกรรมไดน้าํมอบให้กบั

ทางโรงพยาบาลพุทธโสธรแลว้ เป็นจาํนวนเงิน 408,858.  บาท เพอืนาํไปใชต้ามวตัถุประสงคต์่อไป 

มติทีประชุม รับทราบ 

4.3 การจัดจําหน่ายสินค้าราคาถูกจากแหล่งผลติโดยตรง ณ อาคารหอการค้าจังหวัดฉะเขิงเทรา 

นายจิตรกร  เผด็จศึก (ประธาน) กล่าวว่าการจดัจาํหน่ายสินคา้ราคาถูกจากแหล่งผลิตโดยตรง ขนัตอนการทาํงาน ดงันี 

 ใชส้ถานทีอาคารหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา ร่วมกบั โครงการธงฟ้าราคาถูก 

 ดาํเนินการจดัสถานทีเพือจดัร้าน 

- ทาํป้ายหนา้สาํนกังาน 

- จดัรูปแบบร้าน 

- จดัขึนวางสินคา้ และหอ้งเก็บสินคา้ 

- ติดตงัเครืองปรับอากาศ 

- คดัเลือกสินคา้มาจาํหน่ายในร้าน 

- จดัหาคนจาํหน่ายหนา้ร้าน 
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- จดัลงเครืองรับจ่ายเงิน 

- จดัเตน็ทว์างสินคา้หนา้สาํนกังาน เพอืใหลู้กคา้เขา้ถึง 

- จดัทาํบญัชีเฉพาะสาํหรับโครงการ 

- จดทะเบียนจดัตงัเป็นร้านสวสัดิการ 

-       คณะกรรมการดาํเนินกิจการ (ถา้มี) และอืนๆ 

นายมนสั  ตนังาม (รองประธาน) กล่าววา่ หอการคา้จะดาํเนินการ จดัตงัร้านคา้ สวสัดิการธงฟ้า ราคา

ประหยดั  ในพืนทีอาคารหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา เพือช่วยเหลือผูย้ากไร้ ซือสินคา้ในราคาถูก ท่านประธานให้

ผมช่วยกนัออกแบบร้านคา้ ให้เหมาะสมกบัการคา้ขาย และจาํหน่ายสินคา้ ราคาประหยดั เพือช่วยเหลือสมาชิก และ

ประชาชนทวัไป ใหม้าซือสินคา้ราคาประหยดั สินคา้ทีจะเอามาจาํหน่าย ก็จะเป็น ขา้วสาร นาํมนัพืช นาํตาลทราย 

ไข่ไก่ และสินคา้อุปโภคบริโภค ของสมาชิกหอการคา้ ท่านใดจะเอาสินคา้มาวา่งจาํหน่าย ก็สามารถติดต่อมาที

สาํนกังานหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา ได ้

นายจิตรกร  เผด็จศึก (ประธาน) กล่าวว่า สาํหรับเรืองคนขายสินคา้  เราจะใชม้าตรา 39  คือโครงการมาตรา 

35 ทีเราดาํเนินการอยู ่ไม่ตอ้งจา้งเพิม จะขอมาเพิม อีก 2 คน เพอืทีจะเอามาช่วยกนัขายสินคา้ร้านคา้สวสัดิการ ที

หอการคา้จดัตงัขึน  และจะเอามาขายของออนไลน์ดว้ย 

มติทีประชุม รับทราบ 

4.4 การเตรียมต้อนรับประธานคณะกรรมการหอการค้าไทยและคณะ (21 กนัยายน 2565) 

นายจิตรกร  เผด็จศึก (ประธาน) กล่าวว่า นายสนนั องัอุบลกุล ประธานกรรมการหอการคา้ไทย และสภา

หอการคา้แห่งประเทศไทย พร้อมคณะ ประมาณ  ท่าน จะเดินทางมาเยียมเยือนหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา และ

ประชุมกบัผูว้่าราชการจงัหวดัฉะเชิงเทรา ในวนัพุธที 21 กนัยายน 2565 โดยหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา ไดมี้การ

เตรียมตอ้นรับ ประกอบดว้ย 3 ส่วน 

 12.00 น - 13.00 น. การจดัเลียงอาหารกลางวนั ณ ร้านอาหารเอกเขนก ผูต้อ้นรับ 

-       ประธาน / คณะกรรมการไปร่วมตอ้นรับ 6-8 ท่าน   -       คณะ YEC ร่วมตอ้นรับ 8-10 ท่าน 

 13.30 น.-15.00 น การประชุม ร่วมกบัหอการคา้ ผูว้า่ราชการจงัหวดั และส่วนราชการ 

-       คณะกรรมการหอการคา้ จาํนวน 10 ท่าน      -       คณะกรรมการ YEC จาํนวน 10 ท่าน 

 15.15 น.-16.00 น. เยยีมชมวสิาหกิจชุมชนเกษตรบา้นสวนบางขวญั 

-       คณะกรรมการและผูส้นใจเขา้ร่วมดูงานได ้

มติทีประชุม รับทราบ 

4.5 การจัดงานมุทิตาจิตหวัหน้าส่วนราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา เกษียณอายุราชการ ประจําปี 2565  

นายจิตรกร  เผด็จศึก (ประธาน) กล่าวว่า กาํหนดจดังาน มุทิตาจิตหัวหนา้ส่วนราชการจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

เกษียณอายุราชการ ประจาํปี 2565 ในวนัพฤหัสบดีที 22 กนัยายน 2565 เวลา 17.00 น. ณ เทวสถานริวเยียงไทเ้ฉลิม

พระเกียรติ 84 พรรษา (วิหารแปดเซียนแปดริว) มีผูเ้กษียณอายุราชการ  ท่าน จึงขอเชิญชวนคณะกรรมการและ

สมาชิกหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา ทีจะเขา้ร่วมงาน ช่วยตอบรับมาทีสํานักงานหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา โดยมี

ค่าใชจ่้ายโต๊ะละ ,  บาท  ขอเก็บท่านละ 500 บาท เพือเป็นค่าใชจ่้ายในการจดังาน 

มติทีประชุม รับทราบ 
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วาระที  เรืองเพือพจิารณา 

.  การส่งเสริมการปลกูพืชสมุนไพรในพืนทีจังหวัดฉะเชิงเทรา 

นายจิตรกร  เผด็จศึก (ประธาน) กล่าวว่าไดไ้ปร่วมพิธี เปิดโรงงานผลิตพืชสมุนไพร ของทางสมาชิกหอการคา้ 

แถวบ้านใหม่ ชือโรงงานธงทองโอสถ ซึงเป็นโรงงานผลิตสมุนไพรทีใหญ่มากและเป็นโรงงานทีผลิตสมุนไพรที

ส่งไปทวัประเทศ  ไดพู้ดคุยกบัทางเจา้ของบริษทั ให้เขา้มาร่วมโครงการกบัหอการคา้ เพือทางหอการคา้จะหาผลผลิต

พืชสมุนไพร ส่งให้ กลับโรงงานสมุนไพรของบริษัทธงทองโอสถ  เพือทีจะได้สร้างงานสร้างรายได้ให้กับทาง

เกษตรกรของจงัหวดัฉะ เชิงเทรา เพิมอีกช่องทางหนึง  เพราะฉะนนัแลว้ในสิงทีเกิดขึนในจงัหวดัฉะเชิงเทรา ผมคิดว่า

เราไม่อยากทีจะพลาดโอกาส เราพยายามทีจะส่งเสริมทุกเรือง ช่วยเหลือประชาชน ให้มีความเป็นอยู่ทีดีขึน ช่วยให้

เกษตรกรเราเวลาปลูกพืชสมุนไพรแลว้ไม่จาํเป็นจะตอ้งไปขายทีอืนเราก็ขายในจงัหวดัฉะเชิงเทรา  ตอนนีเราก็มีการ

ผลิตพืชสมุนไพรอยู่ทีอาํเภอสนามชยัเขตส่งไปขายทีโรงพยาบาลอภยัภูเบศร จงัหวดัปราจีนบุรี  พยายามทีจะส่งเสริม

ขายและเอามาขายในจังหวดัฉะเชิงเทราให้มากขึนเพือจะส่งเสริมให้เกษตรกรมีรายได้เพิม  ผมขอมติทีประชุม            

ขออนุญาตรับรองรับหลกัการ เรืองการส่งเสริมการปลูกพืชสมุนไพรในพืนทีจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

มติทีประชุม รับหลกัการ เรืองการส่งเสริมการปลูกพืชสมุนไพรในพืนทีจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

.  การส่งเสริมเพมิร้านค้าร้านอาหาร ในเขตนอกเมือง (สายบายพาส และ สาย ) 

นายจิตรกร  เผด็จศึก (ประธาน) กล่าววา่ การส่งเสริมเพมิร้านคา้ร้านอาหาร ในเขตนอกเมือง (สายบายพาส 

และ สาย ) จากช่วงถนนสายขนส่งใหม่ถึงแยกบางพระ อยากจะผลกัดนัเรืองโครงการขยายให้มีร้านคา้เพิมใน

พืนทีใหม้ากขึน  ขอเชิญ นางอาภรณ์  วชัชระ รองประธาน กล่าวถึงวา่มีปัญหามนัคืออะไรบา้ง  

นางอาภรณ์  วชัชระ (รองประธาน)  กล่าวว่า เรืองของ Sony สําหรับสถานบริการขนาดใหญ่โตเร็วมาก 

ผูป้ระกอบการ อยากจะทาํใหถู้กตอ้งตามกฎหมาย  ทีจะขอใบอนุญาตสถานบนัเทิง ทีผา่นมา ถูกปรับถึง 2 ครัง เรือง

ไม่มีใบอนุญาต ปรับไป 20,000 บาท  ไมมีพืนทีบริการ คิดว่าควรจะขยายพืนทีได้แล้วทุกคนพร้อมทีจะเข้าสู่

กระบวนการ การดาํเนินธุรกิจของทางราชการทุกอย่าง  ไม่เคยสร้างปัญหาให้ใครเดือดร้อน  อยากจะปรึกษาทาง

หอการคา้ ว่าจะมีวิธีช่วยเหลือผูป้ระกอบการอย่างไรบา้ง  ตรงส่วนนี คือมนัประกาศในราชกิจจานุเบกษาว่าเป็น

พืนที Sony สาํหรับสถานสถานประกอบการ  ทีถูกตอ้ง แตว่า่เราทาํไม่ได ้

นายณรงคศ์กัดิ  แกว้เมืองเพชร (รองประธาน)  กล่าวว่า ร่วมประชุมเรืองผงัเมืองจงัหวดัฉะเชิงเทรา ซึงผม

เป็นทีปรึกษาผงัเมืองของเมืองจังหวดั ถนนการคมนาคมขนส่งถนนการเดินทางระหว่างถนนสายหลกัในเชิง

พาณิชย ์ ก็คือเราไม่มีถนนสายหลกั ก็อาจจะเป็นเรืองของการทีจะพฒันาถนน 345 ซึงต่อไปนีใหม้ีการเวียนเทียน  

บริบูรณ์แลว้ทงัเมืองตรงนีแหละแต่ถา้ยงัไม่มีขอให้เป็น เมืองจา้งจะขดัแยง้กบัสิงทีเคยเสนอไป  ถนนสายแปลงยาว

บางนาถนน 304 แปลงยาวอาํเภอแปลงยาว 

นายจิตรกร  เผด็จศึก (ประธาน) กล่าววา่ผมจะนาํเรืองนีไปปรึกษาผูว้่าราชการจงัหวดัฉะเชิงเทรา วา่จะสาม

รถ ขยายการส่งเสริมเพิมร้านค้าร้านอาหาร ในเขตนอกเมือง (สายบายพาส และ สาย ) และจะนําเรืองนีเข้า 

ประชุม กรอ.จงัหวดัฉะเชิงเทราดว้ย  

มติทีประชุม รับทราบ 

วาระที  ข้อเสนอเข้าสู่ กกร. เพือนําเสนอสู่ กรอ.จังหวัดฉะเชิงเทรา 
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นายจิตรกร  เผด็จศึก (ประธาน) กล่าวว่า จงัหวดัฉะเชิงเทรา กาํหนดประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและ

เอกชนเพือพฒันาและแกไ้ขปัญหาทางเศรษฐกิจ (กรอ.จงัหวดัฉะเชิงเทรา) ในวนัองัคารที  สิงหาคม  เวลา 

.  น. ณ ห้องมรุพงษ์ศิริพฒัน์ ชนั  ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา จะนาํเสนอเรืองผลกัดนัโครงการขยายให้มี

ร้านคา้ของ Sony สาํหรับสถานบริการร้านอาหารขนาดใหญ่ เส้น(สายบายพาส และ สาย ) 

มติทีประชุม รับทราบ 

วาระที  เรืองแจ้งเพือทราบ / ข้อเสนอ จาก YEC หอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา 

นายโชติอนนัต ์ปินถานนัท ์  (ประธาน  YEC) กล่าววา่  หอการคา้ฉะเชิงเทราและ YECNextgen1 ได ้

จดัการสัมมนาเพิมทกัษะดา้นการสือสารและบุคลิกภาพ  ในวนัที 24 กนัยายน 2565 เวลา 13.00น. ณ ห้องประชุม 

ร้านอาหารเอกเขนก โดยมีวิทยากรมากประสบการณ์ 2 ท่าน ดงันี  

1.ครูแนน ณัฏฐพิชา ศิรอศัววชัร์ เทรนนิงดา้นบุคลิกภาพ และการสือสาร จาก P.O.S.H.E.R Academy  

ในหัวขอ้ “บุคลิกภาพและการสร้างภาพจาํสําหรับผูบ้ริหาร” 

2.หมอกอ้ย แห่ง Love Algorithm ไขปัญหาธุรกิจ และเป็นเบืองหลงัความสําเร็จของธุรกิจในทุกยคุทุกสมยั 

การตลาดแบบ Muketing สายมู ฮวงจุย้ 

โดยมีสมาชิก YEC หอการคา้ฉะเชิงเทรา และ YECNextgen1 เขา้ร่วมกิจกรรมอย่างสนุกสนาน เรียกไดว้่าไดเ้คล็ด

ลบัในการปรับปรุงบุคลิกภาพ อีกทงัยงัไดต้รวจดวงชะตาล่วงหนา้ดว้ย 

มติทีประชุม รับทราบ 

วาระที  เรืองรายงานสถานะทางการเงินของหอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา 

มติทีประชุม รับรอง 

วาระที  เรืองอืนๆ  

 นางสาวอภินันทภรณ์   ใตห้ลา้สถาพร (รองเลขาธิการ) กล่าวว่า ขอประชาสัมพนัธ์ เรืองคณะธรรมภิบาล

จงัหวดัฉะเชิงเทรา เดือนกนัยายน  ชุดเก่าไดห้มดวาระลง ตอ้งขอขอบคุณทางหอการคา้ทีคดัเลือกเคา้ไปเป็น

ตวัแทนขององค์กร ทาํหน้าที ดูแลสอดส่องงบประมาณ การทาํงานโครงการต่างๆ ของภาครัฐและความโป่รงใส

ของภาครัฐในการปฏิบติัหนา้ที ปัจจุบนัรักษาการตาํแหน่งรองผูต้รวจราชการประจาํจงัหวดัฉะเชิงเทรา  

นายจิตรกร เผด็จศึก (ประธาน) กล่าวว่าท่านทีมีความสนใจ อยากจะเขา้ไปเป็นคณะทาํงาน ช่วยเหลืองาน

ของจงัหวดั ดูเรืองของความโปร่งใส ของงบประมาณโครงการต่างๆของภารัฐ  เป็นปากเป็นเสียงแทนพีน้อง

ประชาชนเราในจงัหวดัฉะเชิงเทรา สามารถแจง้ความจาํนง มายงัสํานกังานหอการคา้ ฯ เพราะทางหอการคา้ตอ้งทาํ

เรืองส่งไปทางจงัหวดั เพือไปคดัเลือกกนัต่อไป  

มติทีประชุม รับทราบ 

ปิดประชุม เวลา  .  น. 

 

( นายจอมพงษ ์ชูทบัทิม  ) 

เลขาธิการหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา /ตรวจรายงานการประชุม 

นายพรชยั ธรรมจรูญ  ผูจ้ดัการหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา / บนัทึกรายงานการประชุม 

นางนาํฝน ชะเอมทอง   เจา้หนา้ทีหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา / พิมพร์ายงานการประชุม 


