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รายงานการประชุมคณะทีปรึกษาและคณะกรรมการบริหารหอการค้าจงัหวัดฉะเชิงเทราครังที /  

ในวันพฤหัสบดีที  มิถุนายน  เวลา .  น.ผ่านระบบการประชุมออนไลน์  Application Zoom 

ผู้ เข้าประชุม 

 1.นายสมนึก ทกัษิณา       ประธานกิตติศกัดิ    

 2.นายประโยชน์  โสรัจจกิจ      ประธานกิตติศกัดิ    

 .นายสุทร  กระตุกฤกษ ์      ทปีรึกษา 

 4.นายจิตรกร  เผด็จศึก      ประธาน 

 5.นายชยัรัตน์ โสธรนพบุตร      รองประธาน 

 6.นายมนสั ตนังาม       รองประธาน 

 .นายอาทร  ผดุงเจริญ      รองประธาน 

 .นายวสันต ์      ศิรินภารัตน์      รองประธาน 

 9.นายกิตติ ตรงไตรรัตน์      รองประธาน 

 .นายณรงคศ์กัดิ แกว้เมืองเพชร      รองประธาน 

 .นายพงษศ์กัดิ   เสริมศกัดิศศิธร      รองประธาน 

.นายพงศธ์ร เผ่าบรรจง      รองประธาน 

13.นายวิชาญ สัจจาพิทกัษ์กุล      รองประธาน 

.นายวสนัต ์ วโรกร       รองประธาน 

15.นายยทุธนา  มาตเจือ       รองประธาน 

.นางอาภรณ์ วชัระ       รองประธาน 

17.นางขนัคาํ ศรีวรรณ      รองประธาน 

18.นางปาลาวดี เนืองจาํนงค ์      รองประธาน 

.นางวรนิต กตญาณ       รองประธาน 

20.นายจอมพงษ ์ชูทมัทิม       เลขาธิการ 

.น.ส.อภินนัทภ์รณ์ ใตห้ลา้สถาพร     ผูช่้วยเลขาธิการ 

.นายปราการ ปินเจริญ      ผูช่้วยเลขาธิการ 

23.นายประสิทธิ ลาภพิทกัษม์งคล      กรรมการ 

24.วา่ที ร.ท.สมศกัดิ  ยคุขะระ      กรรมการ 

.นายสุรัตน์   จรกรรณ       กรรมการ 

26.นายธนเดช  จดัพิทยานุภาพ      กรรมการ 

27.นายธวชัชยั  เรืองสวสัดิ      กรรมการ 

28.นางพรภิรมย ์ ศิริปุณย ์      กรรมการ 
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29.น.ส.ปคุณา  บุญเกือ       กรรมการ 

.นางภคัชญัญา  ศรีชวนะ      กรรมการ 

.น.ส.สรวงสุดากอหา       กรรมการ 

32.นายพิรธรรม จิงเจริญ       กรรมการ 

33.นายโชติอนนัต ์ปินกานนัต ์      ประธานYEC 

 

วาระที  เรืองแจ้งให้ทีประชุมทราบ 

- กจิกรรมร่วมกบัหอการค้าไทยและหอการค้าจังหวัดอนืๆ 

 มีนาคม  เวลา . - .  น. นายวัฒนา รัตนวงศ์ กรรมการหอการค้าไทย ประชุมระหว่าง

คณะกรรมการหอการคา้ไทย และสภาหอการคา้แห่งประเทศไทยกับคณะกรรมการหอการคา้จงัหวดัระนอง โดย 

Conference Call ผา่นทาง ระบบ Meet 

 มีนาคม  เวลา . - .  น. นายวฒันา รัตนวงศ์ กรรมการหอการคา้ไทย ประชุมคณะกรรมการ

หอการคา้ไทย ครังที /  ทางระบบวดีีโอคอนเฟอเร้นท ์

11 มีนาคม  เวลา .  น. นายประโยชน์ โสรัจจกิจ ประธาน นายโชตอนันต์ ปินถานันท์ ประธาน 

YEC ประชุมรับฟังรายละเอียดโครงการพฒันาศกัยภาพและช่องทางการตลาดเชิงลึกสําหรับผูป้ระกอบการ SMEs 

ปีงบประมาณ  ผ่านระบบประชุมออนไลน์ Meet 

16 มีนาคม  เวลา .  น. นายพงษ์ศักดิ เสริมศักดิศศิธร รองประธาน ประชุมคณะอนุกรรมการ

ดาํเนินงานดา้นยุทธศาสตร์ชาติว่าดว้ยการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตจงัหวดัฉะเชิงเทรา ครังที /  ณ ห้อง

มรุพงษศิ์ริพฒัน ์ชนั  ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

 มีนาคม  เวลา . - .  น. นางวรนิต กตญาณ เลขาธิการ ประชุมติดตามผลการดาํเนินงานชมรม 

TO  BE NUMBER ในสถานประกอบการชุมชนสถานศึกษา และหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรม จังหวดั

ฉะเชิงเทรา ปีงบประมาณ  ครังที /  ณ หอ้งประชุมพุทธโสธร สาํนกังานสาธารณสุขจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

17 มีนาคม  เวลา . - .  น. นายอาทร ผดุงเจริญ รองประธาน ประชุมคณะทํางานบูรณาการ

ขบัเคลือนยทุธศาสตร์ดา้นพลงังานเชิงพืนที ณ ห้องประชุมมรุพงษศิ์ริพฒัน ์ชนั  ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

 มีนาคม  เวลา .  น. นายพงษศ์กัดิ เสริมศกัดิศศิธร ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณากาํหนดและ

ปรับปรุงเงือนไขใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจาํทางดว้ยรถทีใชใ้นการขนส่งสัตวห์รือสิงของประจาํจงัหวดั

ฉะเชิงเทรา ครังที /  ณ ห้องประชุมนาม ตณัฑิกุล สาํนกังานขนส่งจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

 มีนาคม  เวลา .  น. นางอาภรณ์ วัชระ รองประธาน ประชุมเตรียมจัดกิจกรรมส่งเสริมการ

ท่องเทียววิถีชีวิตสายนาํบางปะกง “มนต์เสน่ห์ลุ่มนาํบางปะกง” ณ ห้องประชุมมรุพงษ์ศิริพฒัน์ ชนั  ศาลากลาง

จงัหวดัฉะเชิงเทรา 

 มีนาคม  เวลา .  น. นางปาลาวดี เนืองจํานงค์ รองประธาน ประชุมคณะกรรมการ

กาํหนดราคาทรัพยจ์งัหวดัฉะเชิงเทรา ณ หอ้งประชุมสาํนกังานบงัคบัคดี จงัหวดัฉะเชิงเทรา 

 มีนาคม  เวลา .  น. นายวฒันา รัตนวงศ ์ประธานกิตติมศกัดิ  นายประโยชน์ โสรัจจกิจ ประธาน 

ประชุมใหญ่สามญัสมาชิกหอการคา้ไทย และสภาหอการคา้แห่งประเทศไทย ครังที  ประจาํปี  ณ หอ้งประชุม

ใหญ่ มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย 
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26 มีนาคม  เวลา . - .  น. นายวฒันา รัตนวงศ์ กรรมการหอการคา้ไทย ร่วมโครงการสัมมนชีแจง

อนุบญัญติัมาตรฐานสินคา้เกษตร (ฉบบัที ) พ.ศ.  ณ โรงแรมรามากาเดน้ กรุงเทพ 

30 มีนาคม  เวลา . - .  น. นายจิตรกร เผด็จศึก ประธาน นายจอมพงษ์ ชูทบัทิม เลขาธิการ และ

คณะ YEC ร่วมประชุมเตรียมการโครงการ สสว.ร่วมกบั ดร.กฤษณะ วจีไกรลาศ กรรมการเลขาธิการหอการคา้ไทย 

ประจาํเดือนเมษายน  ทางระบบ Meet 

31 มีนาคม  เวลา .  น. นายจอมพงษ์ ชูทบัทิม เลขาธิการ ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพฒันาในโอกาสวนั

สําคญัของชาติไทย ณ วดัสามกอ หมู่  ต.สิบเอด็ศอก อ.บา้นโพธิ จ.ฉะเชิงเทรา 

 เมษายน  เวลา .  น. นายจิตรกร เผด็จศึก ประธาน พร้อมคณะ ประชุมเพือเตรียมความพร้อมการ

นาํเสนอโครงการเพือขอรับการจดัสรรงบประมาณตามโครงการพฒันาและเสริมสร้างความเขม้แข็งของเศรษฐกิจ

ฐานรากภายใตก้ลุ่มแผนงาน/โครงการฟืนฟูเศรษฐกิจทอ้งถินและชุมชน บนพืนฐานของโอกาสและศกัยภาพของ

ทอ้งถิน ณ หอ้งประชุมหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา 

 เมษายน  เวลา . - .  น. นายวัฒนา รัตนวงศ์ และนายประโยชน์  โสรัจจกิจ ประชุม

คณะกรรมการหอการคา้ไทย และทีปรึกา ครังที /   ผ่านระบบ Meet  

9 เมษายน  เวลา . - .  น. นายวฒันา รัตนวงศ์  นายประโยชน์ โสรัจจกิจ นายจิตรกร เผด็จศึก 

ประธาน นายจอมพงษ ์ชูทบัทิม เลขาธิการ ประชุมชีแจงนโยบายและความคืบหน้าการขบัเคลือนภารกิจ  วนั และ 

Connoet the Dots ผา่นระบบ Meet 

21 เมษายน  เวลา .  น. นายวฒันา รัตนวงศ ์นายประโยชน์ โสรัจจกิจ นายจิตรกร เผด็จศึก ประธาน 

นายจอมพงษ ์ชูทบัทิม เลขาธิการ และนายโชติอนันต ์ปินถานนัท ์ประธาน YEC ประชุมร่วมกบัหอการคา้ไทยเพือรับ

ฟังความคืบหนา้การกระจายวคัซีน Covid-19 ของไทย ผา่นระบบ Meet 

2 พฤษภาคม  เวลา .  น. หอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา ร่วมมอบของสนับสนุน ครัวลูกหลวงพ่อโส

ธร ห่วงใย ช่วยสู้ภยัโควิด เพือจดัทาํอาหารกล่องแจกจ่ายเยยีวยาประชาชนผูไ้ดรั้บผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่

ระบาดของโรคโควิด-  และเป็นการบรรเทาความเดือนร้อนให้แก่ประชาชน จดัตงัขึนเมือวนัที -  พฤษภาคม ณ 

บริเวณริมนาํ ขา้งวดัโสธรวรารามวรวิหาร 

 พฤษภาคม  เวลา .  น. หอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา โดยนายจิตรกร เผด็จศึก ประธาน ร่วมบริจาค

เงินซ่อมแซมบา้นใหแ้ก่ผูย้ากไร้ บา้นซอยตน้นาํ  ต.หนองยาว อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา จาํนวนเงิน ,  บาท 

5 พฤษภาคม  เวลา . - .  น. นายพรชยั ธรรมจรูญ ผูจ้ดัการ ประชุมรับฟังชีแจงรายละเอียดและทาํ

ความเขา้ใจสารประธานกรรมการหอการคา้ไทย ประจาํเดือนพฤษภาคม  ของหอการคา้ภาคตะวนัออก ผ่านการ

ประชุมระบบ Meet 

6 พฤษภาคม  เวลา . - .  น. นายวฒันา รัตนวงศ์ นายประโยชน์ โสรัจจกิจ นายจิตรกร เผด็จศึก 

ประธาน ประชุมใหญส่ามญัสมาชิกหอการคา้แห่งประเทศไทย ครังที  ประจาํปี  ดว้ยระบบ Meet 

7 พฤษภาคม  เวลา . - .  น. นายวฒันา รัตนวงศ์ นายประโยชน์ โสรัจจกิจ นายจิตรกร เผด็จศึก 

ประธาน นายจอมพงษ ์ชูทบัทิม เลขาธิการ นายโชติอนนัต ์ปินถานนัท ์ประธาน YEC และ นายอาทร เสริมศกัดิศศิธร 

เลขาธิการ YEC ประชุมร่วมกบัหอการคา้ไทย เพือชีแจงแนวทางการเตรียมความพร้อมของหอการคา้จงัหวดัเพือเป็น

ขอ้มูลแนวทางสําหรับประสานหน่วยงานทีเกียวขอ้งในการจัดเตรียมสถานทีรองรับการฉีดวคัซีนในพืนทีแต่ละ

จงัหวดัผา่นระบบ Meet 
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12 พฤษภาคม  เวลา .  น. น. นายวฒันา รัตนวงศ์ นายประโยชน์ โสรัจจกิจ ประชุมคณะกรรมการ

ส่งเสริมหอการคา้จงัหวดัและพฒันาทางเศรษฐกิจภูมิภาค ผา่นทางระบบ Meet 

12 พฤษภาคม  เวลา . - .  น . นายวัฒนา รัตนวงศ์ นายประโยชน์  โสรัจจกิจ ประชุม

คณะกรรมการหอการคา้ไทย ครังที /  โดยระบบ Meet 

 พฤษภาคม  เวลา .  น. หอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา มอบอาหาร  กล่อง แก่

โรงพยาบาลเมืองฉะเชิงเทรา เพือสนบัสนุนบุคลากรทางการแพทย ์

12 พฤษภาคม  เวลา . - .  น . นายวัฒนา รัตนวงศ์ นายประโยชน์  โสรัจจกิจ ประชุม

คณะกรรมการหอการคา้ไทย ครังที /  โดยระบบ Meet 

13 พฤษภาคม  เวลา .  น. นายประโยชน์ โสรัจจกิจ ประธานกิตติมศกัดิ นายอาทร ผดุงเจริญ รอง

ประธาน ประชุมคณะกรรมการเพือแกไ้ขปัญหาเกษตรกรอนัเนืองมาจากผลิตผลการเกษตรระดบัจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

ครังที /  ณ ห้องประชุมสาํนกังานสหกรณ์จงัหวดัฉะเชิงเทรา ชนั   

 พฤษภาคม  เวลา .  น. หอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา มอบอาหาร  กล่อง แก่

โรงพยาบาลเมืองฉะเชิงเทรา เพือสนบัสนุนบุคลากรทางการแพทย ์

 พฤษภาคม  เวลา .  น. หอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา มอบอาหาร  กล่อง แก่

โรงพยาบาลเมืองฉะเชิงเทรา เพือสนบัสนุนบุคลากรทางการแพทย ์

31 พฤษภาคม  เวลา .  น. หอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา จดักิจกรรมเลียงอาหารแก่บุคลากร

และผูม้ารับบริการตรวจมะเร็งเตา้นม บริเวณหนา้วดัอินทาราม 

9 มิถุนายน  เวลา .  – .  น. นายวฒันา รัตนวงศ ์ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมหอการคา้

จงัหวดัและพฒันาเศรษฐกิจภูมิภาค หอการคา้ไทย ผา่นระบบการประชุม Meet 

16 มิถุนายน  เวลา . - .  น. นายจิตรกร เผด็จศึก ประธาน นายจอมพงษ์ ชูทับทิม 

เลขาธิการ และนายโชติอนนัต ์ปินถานนัท ์ประธาน YEC ประชุมคณะกรรมการพฒันาเศรษฐกิจพนืทีภาค

ตะวนัออก หอการคา้ไทย ครังที /  ดว้ยระบบ Meet 

11 พฤษภาคม  เวลา .  -  นายพรชยั ธรรมจรูญ ผูจ้ดัการ ประชุมรับฟังชีแจงรายละเอียดและทาํความ

เขา้ใจสารประธานกรรมการหอการค้าไทย ประจาํเดือนพฤษภาคม  ของหอการคา้ภาคตะวนัออก ผ่านการ

ประชุมระบบ Meet 

 มิถุนายน  เวลา .  น. เปิดกิจกรรมในโครงการ หอการค้าปันสุข โดยจดัทาํรถโมบาย

บริการอาหารแก่บุคลากรทางการแพทย ์หน่วยฉีดวคัซีนมหาวิทยาลยัราชภฏัราชนครินร์ 

 มิถุนายน  เวลา . - .  น. นายวฒันารัตนวงศ์นายประโยชน์โสรัจจกิจ ประธานกิตติมศกัดินาย

จิตรกร เผด็จศึก ประธาน นายอาทร ผดุงเจริญ รองประธาน นายจองพงษ์ชูทับทิมเลขาธิการนายโชติอนันต์ ปิน

ถานนัท์ ประธาน YECนายอาทรเสริมศกัดิศศิธรเลขาธิการYECร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นความคืบหนา้นโยบาย

และแถลงความสําเร็จจากการขบัเคลือนภารกิจ  วนั และ Connect the Dots และด้วยระบบ conference ผ่านทาง 

Google Meet 

6 กรกฎาคม  เวลา .  น. หอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา ร่วมมอบเครืองช่วยหายใจ แก่โรงพยาบาล

พุทธโสธร อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา  
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14 กรกฎาคม 2564 เวลา . - .  น. นายวฒันารัตนวงศ ์นายประโยชน์ โสรัจจกิจ ประธานกิตติมศกัดิ 

ร่วมประชุมคณะกรรมการหอการคา้ไทยครังที / 2564 โดยวธีิ conference ผา่นระบบ Google MISS 

14 กรกฎาคม 2564 เวลา 13.00-15.00 น. นายวฒันารัตนวงศ์ประธานกิตติมศกัดิ ร่วมประชุมคณะกรรมการ

หอการคา้ไทยครังที / 2564 โดยวธีิ conference ผา่นระบบ Google MISS 

16 กรกฎาคม  เวลา .  น. นายจิตรกร เผด็จศึก ประธาน พร้อมดว้ยคณะกรรมการ เขา้ยนืหนงัสือขอ

ความช่วยเหลือเรืองการลดอตัราดอกเบียเงินกู้แก่ผูป้ระกอบการ ในช่วงสถานการณ์โควิด-  แก่ นายไมตรี ไตรติ

ลานนัท ์ผูว้่าราชการจงัหวดัฉะเชิงเทรา ณ หอ้งวิชิตสงคราม ชนั  ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

 กรกฎาคม  เวลา . - .  น. นายวัฒนา รัตนวงศ์  นายประโยชน์  โส รัจจกิจ ประชุม

คณะกรรมการหอการคา้ไทย ในเรืองการกาํหนดแนวเขตการทาํงานของคณะทาํงาน  ดา้น เพือจดัทาํยทุธศาสตร์ภาค

ตะวนัออก ปี -  ผา่นระบบการประชุม Meet 
 

- กจิกรรมร่วมกับภาครัฐ 

 กุมภาพันธ์  เวลา .  น. นายมนัส ตันงาม รองประธาน ประชุมคณะทํางานาเมืองอัจฉริยะ 

(Chachoengsao Smart City) ณ หอ้งมรุพงษศิ์ริพฒัน์ ชนั  ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

 กุมภาพนัธ์  เวลา .  น. นายประโยชน์ โสรัจจกิจ ประธาน ประชุมคณะอนุกรรมการทรัพยากรนาํ

จงัหวดัฉะเชิงเทรา ครังที /  ณ ห้องประชุมมรุพงษศ์ิริพฒัน์ ชนั  ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

22 กุมภาพนัธ์  เวลา .  น. นายประโยชน์ โสรัจจกิจ ประธาน ประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์

เทคโนโลยเีกษตรและนวตักรรม (Agritech and Innovation Cenfer : AIC) ครังที /  ผ่านระบบการประชุม Zoom 

22 กุมภาพันธ์  เวลา .  น. นายมนัส ตันงาม รองประธาน ประชุมคณะทํางานขับเคลือนด้าน

เศรษฐกิจอัจฉริยะ (Smart Econory) สู่ความเป็นเมืองอัจฉริยะ ณ ห้องประชุมสุนทรพิพิท ศาลากลางจังหวัด

ฉะเชิงเทรา 

23 กุมภาพนัธ์  เวลา .  น. นายประโยชน์ โสรัจจกิจ ประธาน นายจิตรกร เผด็จศึก นายอาทร ผดุง

เจริญ นายชัยรัตน์ โสธรนพบุตร นางวรนิต กตญาณ รองประธาน นายพรชัย ธรรมจรูญ ผู ้จัดการ ประชุม

คณะกรรมการ กรอ.จังหวดัฉะเชิงเทรา ครังที /  ณ ห้องประชุมมรุพงษ์ศิริพัฒน์ ชัน  ศาลากลางจังหวดั

ฉะเชิงเทรา 

 กุมภาพันธ์  เวลา .  น. นายอาทร ผดุงเจริญ รองประธาน ประชุมคณะทาํงานการขบัเคลือน

อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ กลุ่มโรงงานนิคมอุตสาหกรรมเกตเวยซิ์ตี อ.แปลงยาว จ.ฉะเชิงเทรา ครังที /  ณ ห้องมรุ

พงษศิ์ริพฒัน ์ชนั  ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

 กุมพาพนัธ์  เวลา .  น. นายประโยชน์ โสรัจจกิจ ประธาน นายจิตรกร เผด็จศึก นายมนสั ตนังาม 

รองประธาน และนายยุทธนา มาดเจือ กรรมการ ร่วมประชุมหารือกบัหน่วยงาน สนข.เพือศึกษาการจดัทาํแผนโลจิ

สติกส์เพือเพิมประสิทธิภาพการขนส่งสินคา้เชือมโยงฐานการผลิตในพืนทีเขตพฒันาพิเศษภาคตะวนัออก EEC กบั

ประตูสู่การคา้ในพืนทีภาคใต ้จงัหวดัระนอง ณ ห้องประชุม อาคารหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา 

 กุมภาพนัธ์  เวลา .  น. นายประโยชน์ โสรัจจกิจ ประธาน นายมนัส ตนังาม รองประธาน และ

นายโชติอนันต์ ปินถานันต์ ประธาน YEC หารือร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภฏัราชนครินทร์การนําเสนอหลกัสูตร

ปริญญาโทและปริญญาเอก ทาํในรูปแบบของหลกัสูตรผูบ้ริหาร ณ หอ้งประชุม อาคารหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา 
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24 กุมภาพนัธ์  เวลา .  น. นายอาทร ผดุงเจริญ รองประธาน ประชุมคณะกรรมการและอนุกรรมการ

ศูนยอ์าํนวยความปลอดภยัทางถนนจงัหวดัฉะเชิงเทรา ครังที /  ณ ห้องประชุมมรุพงษศิ์ริพฒัน์ ชนั  ศาลากลาง

จงัหวดัฉะเชิงเทรา 

25 กุมภาพันธ์  ร่วมทาํบุญทอดผา้ป่าสมทบทุนกองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระราชูปถมัภ์ สมเด็จ

พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจาํปี  จาํนวน ,  บาท 

25 กุมภาพนัธ์  เวลา .  น. นายโชติอนันต์ ปินถานันท์ ประธาน YEC ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ

ประจาํเดือนกุมภาพนัธ์  ณ ห้องประชุมมรุพงษศ์ิริพฒัน์ ชนั  ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

 กุมภาพนัธ์  เวลา .  น. นายจิตรกร เผด็จศึก รองประธาน ประชุมคณะกรรมการรักษาความมนัคง

และความสงบเรียบร้อยจงัหวดัฉะเชิงเทรา ณ หอ้งประชุมมรุพงษศิ์ริพฒัน ์ชนั  ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

 กุมภาพนัธ์  เวลา .  น. นายจอมพงษ ์ชูทบัทิม รองประธาน ประชุมคณะกรรมการประสานงาน

เพือขับเคลือนและขยายผลโครงการอันเนืองมาจากพระราชดําริ และหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จังหวดั

ฉะเชิงเทรา ครังที /  ณ ห้องประชุมพระยาศรีสุนทรโวหาร ชนั  ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

 กุมพาพนัธ์  เวลา .  น. นายพงษ์ศกัดิ เสริมศกัดศศิธร รองประธาน ประชุมคณะกรรมการศูนย์

อาํนวยการป้องกนัและปราบปรามยาเสพติดจงัหวดัฉะเชิงเทรา ครังที /  ประจาํเดือนกุมภาพนัธ์  ณ ห้องมรุ

พงษศิ์ริพฒัน ์ชนั  ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

1 มีนาคม  เวลา . - .  น. นายประโยชน์ โสรัจจกิจ ประธาน ร่วมพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารศูนย์

อุบติัเหตุและโรคหวัใจ  ชนั โรงพยาบาลพุทธโสธร 

 มีนาคม  เวลา .  น. นางวรนิต กตญาณ เลขาธิการ ประชุมเตรียมความพร้อมในการรองรับ

นกัท่องเทียวและการจดักิจกรรมกระตุน้เศรษฐกิจ ในภาคอุตสาหกรรมท่องเทียว ณ ห้องบางปะกง โรงแรมทีวินเทจ 

ต.ท่าทองหลาง อ.บางคลา้ จ.ฉะเชิงเทรา 

8 มีนาคม  เวลา .  น. นายชัยรัตน์ โสธรนพบุตร รองประธาน ประชุมคณะทาํงานคดัเลือกสถาน

ประกอบกิจการเขา้ร่วมโครงการเพิมประสิทธิภาพแรงงาน สู่ SME 4.0 ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ.  ณ ห้อง

ประชุม  อาคารอาํนวยการ ชนั  สาํนกังานพฒันาฝีมือแรงงานจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

8 มีนาคม  เวลา .  น. นายจิตรกร เผด็จศึก รองประธาน ประชุมเตรียมความพร้อมจดัพิธีอญัเชิญ

หลวงพ่อโสธรขึนจากแม่นําบางปะกง ประจาํปี  และงานวนัมะม่วงและของดีเมืองแปดริว ประจาํปี  ณ 

ห้องมรุพงษศิ์ริพฒัน์ ชนั  ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

 มีนาคม  เวลา .  น. นางวรนิต กตญาณ รองประธาน ประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพฒันา

คุณภาพชีวิตคนพิการประจาํจงัหวดัฉะเชิงเทรา ครังที /  ณ ห้องประชุมมรุพงษศิ์ริพฒัน์ชนั  ศาลากลางจงัหวดั 

10 มีนาคม  เวลา .  น. นายจิตรกร เผด็จศึก รองประธาน ประชุมคณะอนุกรรมการจดัระบบจราจร

ทางบก (อจร.) จงัหวดัฉะเชิงเทรา ครังที /  ณ ห้องประชุมมรุพงษศิ์ริพฒัน์ ชนั  ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

 มีนาคม  เวลา . - .  น. นายจอมพงษ์ ชูทับทิม รองประธาน นายยุทธนา มาดเจือ กรรมการ 

ประชุมเพือหารือมาตรการป้องกนัแกไ้ขและลดผลกระทบสิงแวดลอ้ม (กลุ่มย่อย ครังที ) โครงการสํารวจออกแบบ

ทางแยกต่างระดับจุดตดัทางหลวงหมายเลข  กบัทางหลวงหมายเลข  (แยกพนมสารคาม) และทางหลวง

หมายเลข  ณ หอ้งประชุมอาํเภอพนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา 

 มีนาคม  เวลา . - .  น. นายจอมพงษ์ ชูทับทิม รองประธาน นายยุทธนา มาดเจือ กรรมการ 

ประชุมสรุปผลการพิจารณารูปแบบทางเลือกทีเหมาะสมของโครงการ (สัมมนา ครังที ) โครงการสํารวจออกแบบ
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ทางหลวง  ช่องจราจร ทางเลียงเมืองฉะเชิงเทรา (ดา้นเหนือ) ณ ห้องประชุมเทพราช โรงแรมซันธาราเวลเนสรีสอร์ท 

อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 

 มีนาคม  เวลา .  น. นายโชติอนนัต ์ปินถานนัต ์ประธาน YEC ประชุมคณะกรรมการสถิติระดบั

จงัหวดัฉะเชิงเทรา ครังที /  ณ ห้องมรุพงษศ์ิริพฒัน์ ชนั  ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

15 มีนาคม  เวลา .  น. นายจิตรกร เผด็จศึก รองประธาน ประชุมเตรียมความพร้อมในการจดังานวนั

มะม่วงและของดีเมืองแปดริว ครังที /  ณ หอ้งประชุมโรงเรียนวดัโสธรวรามวรวิหาร 

22 มีนาคม  เวลา .  น. นายจิตรกร เผด็จศึก ประธาน ประชุมคณะทาํงานขบัเคลือนด้านพลงังาน

อจัฉริยะ (Smart Energy) สู่ความเป็นเมืองอจัฉริยะ ณ หอ้งประชุมสุนทรพิพิธ ชนั  ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

  มีนาคม  เวลา .  น.- .  น. นางขนัคาํ ศรีวรรณ กรรมการ ประชุมคณะกรรมการบริหารงาน

กลุ่มจงัหวดัแบบบูรณาการ (กบก.) กลุ่มจงัหวดัภาคตะวนัออก  ครังที /  ณ ห้องประชุมชลบุรี ชนั  ศาลากลาง

จงัหวดัชลบรีุ 

 มีนาคม  เวลา .  น. นายจิตรกร เผด็จศึก ประธาน ประชุมคณะกรรมการอาํนวยการและ

คณะทาํงานการจดัพิธีลงนามบนัทึกขอ้ตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่างจงัหวดัฉะเชิงเทรา และสํานักงานส่งเสริม

เศรษฐกิจดิจิทลั (Depa) เพือยกระดบัเขตพฒันาพิเศษภาคตะวนัออก (EEC) จงัหวดัฉะเชิงเทราสู่การเป็นเมืองอจัฉริยะ 

(Smart Sity) และการดาํเนินการนวตักรรมอนาคต ณ ห้องประชุมเจา้เสวย ชนั  มหาวิทยาลยัราชภฏัราชนครินทร์ 

24 มีนาคม  เวลา .  น. นายยุทธนา มาดเจือ รองประธาน ประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือ

ผูป้ระสบภยัพิบตัิจงัหวดัฉะเชิงเทรา ครังที /  ณ ห้องประชุมพระยาศรีสุนทรโวหาร (นอ้ง อาจารยางกูล) ชนั  

ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

 มีนาคม  เวลา .  น. นายจิตรกร เผด็จศึก ประธาน ประชุมคณะกรรมการบริหารจงัหวดัแบบ

บูรณาการ (ก.บ.จ.) จงัหวดัฉะเชิงเทรา ครังที /  ณ หอ้งประชุมมรุพงษศิ์ริพฒัน์ ชนั  ศาลากลางจงัหวดัฉะเทรา 

 มีนาคม  เวลา .  น. นายจิตรกร เผด็จศึก ประธาน ร่วมเปิดงานวนัมะม่วงและของดีเมืองแปดริว 

ครังที  ปี  ณ โรงเรียนวดัโสธรวรารามวรวิหาร ฉะเชิงเทรา 

 มีนาคม  เวลา .  น. นางวรนิต กตญาณ นางอาภรณ์ วชัระ รองประธาน ประชุมระดมความคิดเห็น

ในพืนทีกลุ่มจงัหวดัภาคตะวนัออก  (ชลบุรี ระยอง ฉะเชิงเทรา) เพือระดมความคิดเห็นกรอบแผนพฒันา ฉบบัที  

ระดบักลุ่มจงัหวดั ณ โรงแรมเดอะไทด์รีสอร์ท บางแสน ชลบุรี 

29 มีนาคม  เวลา .  น. นายจิตรกร เผด็จศึก ประธาน ประชุมหัวหนา้ส่วนราชการประจาํเดือนมีนาคม 

 ณ ห้องประชุมมรุพงษศิ์ริพฒัน์ ชนั  ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

 มีนาคม  เวลา .  น.นางพงษ์ศกัดิ เสริมศกัดิศศิธร รองประธาน ประชุมเพือเตรียมจัดกิจกรรม

ส่งเสริมการท่องเทียวจังหวดัฉะเชิงเทรา “Creative old City of Craftsand Folk Ari” ณ พิพิธภณัฑ์เมืองฉะเชิงเทรา 

ประชุม ณ หอ้งประชุมศูนยจ์ริยธรรม ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

 มีนาคม  เวลา .  น. นายณรงค์ศกัดิ แก้วเมืองเพชร รองประธาน ประชุมคณะกรรมการศูนย์

อาํนวยการป้องกนัและปราบปรามยาเสพติดจงัหวดัฉะเชิงเทรา ครังที /  ณ ห้องประชุมมรุพงษ์ศิริพฒัน์ ชนั  

ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

 มีนาคม  เวลา .  น. นายณรงค์ศกัดิ แก้วเมืองเพชร รองประธาน ประชุมคณะกรรมการรักษา

ความมนัคงและความสงบเรียบร้อยจงัหวดัฉะเชิงเทรา ครังที /  ณ ห้องประชุมมรุพงษศิ์ริพฒัน์ ชนั  ศาลากลาง

จงัหวดัฉะเชิงเทรา 
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 มีนาคม  เวลา . - .  น. นายณรงคศ์กัดิ แกว้เมืองเพชร รองประธาน ประชุมกลุ่มย่อย ครังที  

การวางและจดัทาํผงัเมืองรวมชุมชนคลองเขือน จงัหวดัฉะเชิงเทรา ณ ห้องประชุมทีว่าการอาํเภอคลองเขือน จงัหวดั

ฉะเชิงเทรา 

30 มีนาคม  เวลา .  น. นายพงษ์ศกัดิ เสริมศกัดิศศิธร รองประธาน ประชุมคณะกรรมการประสาน

และขบัเคลือนนโยบายสานพลงัประชารัฐ ประจาํจงัหวดัฉะเชิงเทรา ครังที /  ณ ห้องประชุมพระยาศรีสุนทร

โวหาร (นอ้ย อาจารยางกูล) ชนั  ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

 เมษายน  เวลา .  น.นายจิตรกร เผด็จศึก ประธาน ประชุมรับฟังการชีแจงแนวปฏิบัติการเสนอ

โครงการพฒันาและเสริมสร้างความเขม้แขง็ของเศรษฐกิจฐานรากผ่านระบบวีดีทศัน์ทางไกล ณ ห้องประชุมมรุพงษ์

ศิริพฒัน์ ชนั  ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

 เมษายน  เวลา .  น. นายจิตรกร เผด็จศึก ประธาน นายสมนึก ทกัษิณา ทีปรึกษา นายณรงคศ์กัดิ 

แกว้เมืองเพชร รองประธาน นางพรภิรมย ์ศิริปุณย ์กรรมการ และ นายโชคอนนัต ์ปินถานนัท ์ประธาน YEC ร่วมพิธี

ลงนามบนัทึกขอ้ตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่างจงัหวดัฉะเชิงเทรา ภาคเอกชน และสํานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจ

ดิจิทลั (Depa) เพือยกระดบัเขตพฒันาพิเศษภาคตะวนัออก (EEC) จงัหวดัฉะเชิงเทราสู่การเป็นเมืองอจัฉริยะ (Smart 

City) และงานกิจกรรมทางเทคโนโลยแีละนวตักรรมสู่อนาคต ณ บริเวณสวนสาธารณะ หนา้โรงพยาบาลพุทธโสธร 

5 เมษายน  เวลา .  น. นายจิตรกร เผด็จศึก ประธาน ประชุมการตรวจราชการแบบบูรณาการของ

ผูต้รวจราชการประจาํปีงบประมาณ พ.ศ.  รอบที  ณ ห้องประชุมมรุพงษ์ศิริพฒัน์ ชัน  ศาลากลางจังหวดั

ฉะเชิงเทรา 

 เมษายน  เวลา .  น. นายณรงค์ศกัดิ แกว้เมืองเพชร รองประธาน ประชุมเตรียมความพร้อมการ

ป้องกันและการลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.  ณ ห้องประชุมมรุพงษ์ศิริพฒัน์ ชนั  ศาลา

กลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

 เมษายน  เวลา .  น.- .  น. นางสาวอภินนัทภ์รณ์ ใตห้ลา้สถาภรณ์ (รองเลขาธิการ) ประชุมกลุ่ม

ย่อย ครังที  การวางและจดัทาํผงัเมืองรวมชุมชนท่าตะเกียบ จงัหวดัฉะเชิงเทรา ณ ห้องประชุมทีว่าการอาํเภอท่า

ตะเกียบ จงัหวดัฉะเชิงเทรา 

 เมษายน  เวลา .  น. นางสาวอภินันทพ์ร ใตห้ลา้สถาภรณ์ รองเลขาธิการ ประชุมคณะอนุกรรมการ

บริหารกองทุนพฒันาเอสเอ็มอี ตามแนวทางประชารัฐ ประจาํจงัหวดัฉะเชิงเทรา ครังที /  ณ ห้องประชุมสุนทร

พิพิธ ชนั  ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

 เมษายน  เวลา .  น. นายจอมพงษ์ ชูทบัทิม เลขาธิการ ประชุมคณะกรรมการขบัเคลือนโครงการ

เพิมทกัษะดา้นอาชีพแก่นกัเรียน ครอบครัวยากจนทีไม่ได้เรียนต่อหลงัจบการศึกษาภาคบงัคบั ณ ห้องประชุมพระยา

ศรีสุนทรโวหาร (นอ้ยอาจารยางกูล) ชนั  ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

 เมษายน  เวลา .  น. นายไพฑูรย์ ตระการศักดิกุล รองประธาน ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทํา

แผนปฏิบติัการดา้นการคา้การลงทุนพฒันาอุตสาหกรรมจงัหวดั ณ ห้องประชุม ชนั  สาํนกังานอุตสาหกรรมจงัหวดั

ฉะเชิงเทรา 

8 เมษายน  เวลา . - .  น. นางสาวอภินนัท์ภรณ์ ใตห้ลา้สถาพร รองเลขาธิการ ประชุมเพือรับฟัง

ความคิดเห็นของผูม้ีส่วนใดเ้สียและผูเ้กียวขอ้ง การติดตามและประชุมผลตามนโยบายทีสําคญั การสร้างเสริมและ

คุม้ครองสิทธิคนพิการและดอ้ยโอกาสใหเ้ขา้ถึงหรือรับรู้และใชป้ระโยชน์จากรายการในกิจกรรมกระจายเสียง กิจการ
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โทรทศัน์ และกิจการโทรคมนาคมภาคตะวนัออก จงัหวดัฉะเชิงเทรา ณ โรงแรมซันธาราเวลเนสรีสอร์ท อ.เมือง จ.

ฉะเชิงเทรา 

8 เมษายน  เวลา .  น. นายพงษศ์กัดิ เสริมศกัดิศศิธร รองประธาน ร่วมพิธีเปิดศูนยป์ฏิบติัการป้องกนั

และลดอบุตัิเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต ์พ.ศ.  ณ ศาลาจตุรมุข หนา้ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

 เมษายน  เวลา .  น. นายพงษ์ศกัดิ เสริมศกัดิศศิธร รองประธาน ประชุมเพือเตรียมจดักิจกรรม

ส่งเสริมการท่องเทียวจงัหวดัฉะเชิงเทรา “Creative old City of Cratts and Folk Art” ครังที  ณ ห้องประชุมมรุพงษ์

ศิริพฒัน์ ชนั  ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

8 เมษายน  เวลา . - .  น. นายณรงคศ์กัดิ แกว้เมืองเพชร รองประธาน ประชุมเชิงปฏิบติัการ ครังที 

 เพือระดมความคิดเห็นเกียวกับร่างผงันโยบายระดับภาค ภาคตะวนัออก ณ ห้องประชุมสร้อยเพชร  โรงแรม

โกลเดน้ ซิตี ระยอง จงัหวดัระยอง 

 เมษายน  เวลา . - .  น. นายณรงคศ์กัดิ แกว้เมืองเพชร รองประธาน ประชุมกลุ่มย่อยร่วมระดม

ความคิดเห็นเกียวกบัร่างผงันโยบายระดบัภาคภาคตะวนัออก กลุ่มที  กลุ่มจงัหวดัฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง ณ ห้อง

ประชุมสร้อยเพชร  โรงแรมโกลเด็นซิตี ระยอง จงัหวดัระยอง 

 เมษายน  เวลา .  น. นายจิตรกร เผด็จศึก ประธาน ประชุมเพือหารือขอ้เสนอโครงการพฒันาและ

ส่งเสริมความเขม้แขง็ของเศรษฐกิจฐานราก ณ หอ้งประชุมสุนทรพิพิธ ชนั  ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

 เมษายน  เวลา . - .  น. นายยุทธนา มาดเจือ รองประธาน ประชุมระดมความคิดเห็นพืนที

จงัหวดัฉะเชิงเทรา โครงการศึกษาแนวทางการเพิมประสิทธิภาพโครงสร้างพืนฐานสนับสนุนการขนส่งต่อเนือง

หลายรูปแบบ (MuHimodal Transport) ในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวนัออก ณ ห้องประชุมพระยาศรีสุนทร (น้อย 

อาจารยางกูล) ชนั  ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

 เมษายน  เวลา .  น. นายมนัส ตนังาม รองประธาน และนางสาวปคุณา บุญก่อเกือ กรรมการ 

ประชุมเพือหารือขอ้เสนอโครงการพฒันาและส่งเสริมความเขม้แขง็ของเศรษฐกิจฐานราก ดา้นการท่องเทียว ณ ห้อง

ประชุมสํานกังานท่องเทียวและกีฬาจงัหวดัฉะเชิงเทรา  

22 เมษายน  เวลา .  น. นางวรนิต กตญาณ รองประธาน ประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและ

พฒันาคุณภาพชีวิตคนพิการประจาํจงัหวดัฉะเชิงเทรา ครังที /  ณ ห้องประชุมพระยาศรีสุนทรโวหาร (น้อย 

อาจารยางกูล) ชนั  ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

 เมษายน  เวลา .  น. นายจอมพงษ์ ชูทับทิม เลขาธิการ ประชุมคณะกรรมการเพือแก้ไขปัญหา

เกษตรกรอนัเนืองมาจากผลผลิตการเกษตรระดบัจงัหวดั ครังที /  ณ ห้องประชุมสุนทรพิพิธ ชนั  ศาลากลาง

จงัหวดัฉะเชิงเทรา 

 เมษายน  เวลา . - .  น. นายณรงค์ศักดิ แก้วเมืองเพชร รองประธาน ประชุมเพือหารือ

มาตรการป้องกนั แกไ้ขและผลกระทบสิงแวดลอ้มเบืองตน้ (กลุ่มย่อย ครังที / ) โครงการสํารวจออกแบบทาง

หลวง  ช่องจราจร ทางเลียงเมือง (ดา้นเหนือ) ณ หอ้งประชุมองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

 เมษายน  เวลา .  น. นายจิตรกร เผด็จศึก ประธาน ประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจาํเดือน

เมษายน  ณ ห้องประชุมมรุพงษศ์ิริพฒัน์ ชนั  ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา ผา่นระบบ Zoom 

5 พฤษภาคม  เวลา .  น. นางสาวอภินนัทภ์รณ์ ใตห้ลา้สถาพร รองเลขาธิการ ประชุมคณะกรรมการ

ให้ความช่วยเหลือผุป้ระสบภัยพิบตัิจงัหวดัฉะเชิงเทรา ครังที /  ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ  พรรษา 

สํานกังานเกษตรจงัหวดัฉะเชิงเทรา 
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 พฤษภาคม  เวลา .  น. นายจิตรกร เผด็จศึก ประธาน ประชุมคณะอนุกรรมการพฒันาสือปลอดภยั

และสร้างสรรค ์จงัหวดัฉะเชิงเทรา ณ หอ้งประชุมสุนทรพิพิธ ชนั  ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

6 พฤษภาคม  เวลา .  น. นายจิตรกร เผด็จศึก ประธาน นายป้อง ช่วยณรงค ์กรรมการ ประชุมหารือ

การดาํเนินโครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข  (ทางเลียงเมืองฉะเชิงเทรา) จากแยกกองพล  ไปบรรจบถนน

สาย  (สิริโสธร) ขยายจาก  ช่อง ณ หอ้งประชุมสาํนกังานแขวงทางหลวงฉะเชิงเทรา 

 พฤษภาคม  เวลา . - .  น. นายจิตรกร เผด็จศึก ประธาน นายประโยชน์ โสรัจจกิจ ทีปรึกษา นาย

ชยัรัตน์ โสธรนพบุตร นายอาทร ผดุงเจริญ รองประธาน ประชุมเชิงปฏิบติัการจดัทาํ Foresight ภาคตะวนัออก 

ผา่นระบบ Meet 

12 พฤษภาคม  เวลา .  น . นายประโยชน์ โสรัจจกิจ ประธานกิตติมศักดิ  ประชุม

คณะอนุกรรมการทรัพยากรนาํจงัหวดัฉะเชิงเทรา ครังที /  ณ ห้องประชุมพระยาศรีสุนทรโวหาร 

(นอ้ย อาจารยางกูล) ชนั  ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

 พฤษภาคม  เวลา .  น. นายยุทธนา มาดเจือ รองประธาน ประชุมคระอนุกรรมการ

พิจารณากาํหนดและปรับปรุงเงือนไขในใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจาํทางด้วยรถทีใชใ้นการ

ขนส่งสัตวห์รือสิงของประจาํจงัหวดัฉะเชิงเทรา ครังที /  ณ ห้องประชุมศูนย ์GPS ฉะเชิงเทรา ชนั  

สาํนกังานขนส่งจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

18 พฤษภาคม  เวลา .  น. นายจอมพงษ์ ชูทบัทิม เลขาธิการ ประชุมคณะกรรมการบริหาร

ศูนยเ์ทคโนโลยีเกษตรและนวตักรรม (Agritech and Innovation Center : AIC) ครังที /  ผา่นระบบ Zoom 

19 พฤษภาคม  เวลา .  น. นายจิตรกร เผด็จศึก ประธาน ประชุมโครงการปรับเปลียนพืนที

นาปรังโดยปลูกพืชทางเลือกทดแทน ครังที /  ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ  พรรษา สํานักงาน

เกษตรจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

 พฤษภาคม  เวลา .  น. นางสาวอภินันท์ภรณ์ ใตห้ลา้สถาพร รองเลขาธิการ ประชุม

คณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผูป้ระสบภยัพิบตัิจงัหวดัฉะเชิงเทรา ครังที /  ณ ห้องประชุมเฉลิม

พระเกียรติ  พรรษา สาํนกังานเกษตรจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

 พฤษภาคม  เวลา .  น.- .  น. นายอาทร ผดุงเจริญ รองประธาน ประชุมรับฟังความ

คิดเห็นระบบทางไกล ต่อการดาํเนินโครงการจดัทาํแผนสิงแวดลอ้มในพนืทีเขตพฒันาพิเศษภาคตะวนัออก 

(รองที ) พ.ศ. -  ผา่นระบบประชุม Zoom 

21 พฤษภาคม  เวลา .  น. นายจิตรกร เผด็จศึก ประธาน ประชุมคณะกรรมการกาํหนด

ราคาทรัพยจ์งัหวดัฉะเชิงเทรา ณ สาํนกังานบงัคบัคดี จงัหวดัฉะเชิงเทรา 

24 พฤษภาคม  เวลา .  น. นายจิตรกร เผด็จศึก ประธาน ประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริม

และพฒันาคุณภาพชีวิตคนพิการประจาํจงัหวดัฉะเชิงเทรา ณ หอ้งประชุมมรุพงษศ์ิริพฒัน์ ชนั  ศาลากลาง

จงัหวดัฉะเชิงเทรา  

 พฤษภาคม  เวลา .  น. นายจิตรกร เผด็จศึก ประธาน ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ

ประจาํเดือนพฤษภาคม  ผา่นระบบประชุม Zoom 
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28 พฤษภาคม  เวลา .  น. นายชัยรัตน์ โสธรนพบุตร นายอาทร ผดุงเจริญ รองประธาน 

ประชุมคณะกรรมการขบัเคลือนไทยไปด้วยกนัระดบัจงัหวดัฉะเชิงเทรา ครังที /  ณ ห้องประชุมมรุ

พงษศ์ิริพฒัน์ ชนั  ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

 พฤษภาคม  นายจอมพงษ ์ชูทบัทิม เลขาธิการ ร่วมตรวจสอบการรับซือปลากะพง ณ อาํเภอ

บางปะกง จงัหวดัฉะเชิงเทรา 

10 มิถุนายน  เวลา .  น. นายอาทร ผดุงเจริญ รองประธาน ประชุมซักซ้อมความเขา้ใจ

โครงการพฒันาและส่งเสริมสังคมไร้เงินสด ด้วยการใช้บัตร  Riew Easy Card ณ ห้องประชุมพระยาศรี

สุนทรโวหาร (นอ้ยอาจารยางกูล) ชนั  ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

 มิถุนายน  เวลา . - .  น. นายจอมพงษ์ ชูทับทิม เลขาธิการ ประชุมระดมความ

คิดเห็นระดบัภูมิภาคเพือจดัทาํยุทธศาสตร์และแนวทางการขบัเคลือนการคา้ของชาติ พ.ศ. -  ผ่าน

ระบบการประชุม Zoom 

15 มิถุนายน  เวลา . - .  น. นายณรงค์ศกัดิ แก้วเมืองเพชร รองประธาน ประชุมเพือ

ระดมขอ้คิดเห็นและขอ้เสนอแนะจากประชาชนและหน่วยงานทีเกียวขอ้ง ครังที  การศึกษา ออกแบบ วาง

ผงัพืนทีเฉพาะชุมชนเมืองฉะเชิงเทรา อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ ชัน  เทศบาล

เมืองฉะเชิงเทรา 

 มิถุนายน  เวลา .  น. นายจิตรกร เผด็จศึก ประธาน นายอาทร ผดุงเจริญ นายวสันต์ ศิริ

นภารัตน์ รองประธาน ประชุมคณะทาํงานส่งเสริมการจา้งงานคนพิการประจาํจงัหวดัฉะเชิงเทรา ครังที 

/  ณ หอ้งประชุมสุนทรพิพิธ ชนั  ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

 มิถุน ายน   เวล า .  น . น ายณ รงค์ศัก ดิ  แก้ว เมื องเพ ชร รอ งป ระธาน  ป ระชุม

คณะอนุกรรมการดาํเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต จังหวดั

ฉะเชิงเทรา ครังที /  ณ หอ้งประชุมมรุพงษศ์ิริพฒัน ์ชนั  ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

 มิถุนายน  เวลา .  น. นายพงษ์ศกัดิเสริมศักดิศศิธรรองประธานร่วมประชุมคณะกรรมการให้

ความช่วยเหลือผูป้ระสบภยัพิบตัิจงัหวดัฉะเชิงเทรา ครังที  /  ณห้องประชุมสุนทรพิพิธชนั  ศาลากลางจงัหวดั

ฉะเชิงเทรา 

 มิถุนายน  เวลา .  น. นายจอมพงษชู์ทบัทิมเลขาธิการร่วมประชุมคณะทาํงานดาํเนินโครงการ

เชือมโยงการระบายจาํหน่ายปลากะพงจงัหวดัฉะเชิงเทรา ณ หอ้งประชุมชนั  สาํนกังานพาณิชยจ์งัหวดัฉะเชิงเทรา 

 มิถุนายน  และ  มิถุนายน  เวลา .  น. นายจอมพงษชู์ทบัทิมเลขาธิการตรวจประเมินเพือ

ประกอบการพิจารณาออกใบอนุญาตประกอบกิจการฆ่าสัตว ์(กฆ.๑) ณ สํานกังานประตูสัตวจ์งัหวดัฉะเชิงเทรา 

24 มิถุนายน  เวลา .  น. นายจิตรกร เผด็จศึก ประธาน ประชุมเพือรับฟังการนาํเสนอการพิจารณา

ผลิตภณัฑแ์ละคดัเลือกผลิตภณัฑท์ีมีผลการพฒันาโด่ดเด่น ณ ห้องชลธี  โรงแรมซนัธาราเวลเนสรีสอร์ท ฉะเชิงเทรา 

 มิถุนายน  เวลา .  น. นายณรงคศ์กัดิ แกว้เมืองเพชร รองประธาน ประชุมคณะกรรมการขบัเคลือน

หมู่บา้นตน้แบบการพฒันาตามแนวพระราชดาํริระดบัจงัหวดั ณ หอ้งประชุมมรุพงษศิ์ริพฒัน์ ชนั  ศาลากลางจงัหวดั 
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 มิถุนายน  เวลา .  น. นายจิตรกรเผด็จศึกประธานร่วมการประกวดหมู่บา้นรอบศูนยศึ์กษาการ

พฒันาอนัเนืองมาจากมาจากพระราชดาํริโครงการ ๙: ๑๐  ปฏิบติับูชาสืบสานรักษาต่อยอดเพือพฒันาชุมชนณห้อง

ประชุมมรุพงศศิ์ริพฒัน์ชนั  ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

 มิถุนายน  เวลา .  น. นายจิตรกรเผด็จศึกประธานร่วมประชุมคณะอนุกรรมการร่วมภาครัฐและ

เอกชนเพือพัฒนากําลังคนอาชีวศึกษากลุ่มหอการค้าภาคตะวันออกครังที  /  โดยการประชุมผ่านสือ

อิเล็กทรอนิกส์ Google Hangout Meet  

 มิถุนายน  เวลา .  น. นายจิตรกรเผด็จศึก ประธาน ร่วมประชุมหัวหนา้ส่วนราชการประจาํเดือน

มิถุนายน  ผ่านระบบออนไลน์โดยใช้Application ZOOM Cloud Meeetings ถ่ายทอดสดสัญญาณจากห้อง

ประชุมมรุพงศศิ์ริพฒัน์ชนั  ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

 มิถุนายน  เวลา .  น. นายอาทร ผดุงเจริญ รองประธาน ร่วมประชุมคณะทํางานแผนและ

ฐานข้อมูลทรัพยากรนํา จังหวดัฉะเชิงเทรา ครังที /  ผ่านระบบออนไลน์โดยใช้Application ZOOM Cloud 

Meeetings ถ่ายทอดสดสัญญาณจากหอ้งประชุมมรุพงศศิ์ริพฒัน์ชนั  ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

มิถุนายน  เวลา . - .  น. นายณรงค์ศักดิแก้วเมืองเพชรรองประธานร่วมประชุมเพือระดม

ขอ้คิดเห็นและขอ้เสนอแนะจากประชาชนและหน่วยงานทีเกียวขอ้งครังที  การศึกษาออกแบบวางผงัพืนทีเฉพาะ

ชุมชนเมืองฉะเชิงเทราอาํเภอเมืองจงัหวดัฉะเชิงเทรา ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติชนั  เทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา

อาํเภอเมืองจงัหวดัเชิงฉะเชิงเทรา 

2 กรกฎาคม  เวลา .  น. นายจอมพงษ์ ชูทบัทิม เลขาธิการ ประชุมคณะกรรมการเพือแก่ไขปัญหา

เกษตรกรอนัเนืองมาจากผลิตผลทางการเกษตรระดบัจงัหวดัฉะเชิงเทรา ครังที /  ณ หอ้งประชุมพระยาศรีสุนทร

โวหาร (นอ้ย อาจารยางกูล) ชนั  ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงทรา 

 กรกฎาคม  เวลา .  น. นายจิตรกร เผด็จศึก ประธาน ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจงัหวดัและ

หน่วยงานทีเกียวขอ้ง ณ ห้องประชุมมรุพงษศ์ิริพฒัน์ ชนั  ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

 กรกฎาคม  เวลา .  น. นายอาทร ช่วยผดุงเจริญรองประธานร่วมประชุมคณะกรรมการเพือแกไ้ข

ปัญหาเกษตรอนัเนืองมาจากผลิตผลทางการเกษตรระดบัจงัหวดัฉะเชิงเทราครังที  /  ณห้องประชุมพระยาศรี

สุนทรโวหารหาร (นอ้ย อารยางคก์ูร) ชนั  ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

 กรกฎาคม  เวลา .  น. นายมนัสตันงามรองประธานร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพือจัดทํา

แผนพฒันาการท่องเทียวแห่งชาติฉบบัที  พ.ศ.  -  พืนทีภาคกลางและภาคตะวนัออกผ่านช่องทางการ

ประชุมอิเลค็ทรอนิกส์Video Conferrence 

 กรกฎาคม  เวลา .  น. นายจิตรกร เผด็จศึก ประธาน ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจงัหวดัและ

หน่วยงานทีเกียวขอ้ง ณ ห้องประชุมมรุพงษศ์ิริพฒัน์ ชนั  ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

 กรกฎาคม  เวลา .  น. นายจิตรกรเผด็จศึกประธานร่วมประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและ

พฒันาคุณภาพชีวิตคนพิการประจาํจงัหวดัฉะเชิงเทราครังที /  ผา่นสืออิเล็กทรอนิกส์โดยใชA้pplication ZOOM 

Cloud Meeeting ของหน่วยงานท่าน 

 กรกฎาคม  เวลา .  น. นายอาทร ผดุงเจริญ รองประธาน ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการทรัพยากร

นาํจงัหวดัเชิงเทราครังที /  ณหอ้งประชุมมรุพงศศิ์ริพฒัน์ชนั  ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

9 กรกฎาคม 2564 เวลา09.30 น. นายจิตรกรเผด็จศึกประธานร่วมประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจ

ชุมชนจงัหวดัฉะเชิงเทราณหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ณ สาํนกังานเกษตรจงัหวดัฉะเชิงเทรา 
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 กรกฎาคม  เวลา .  น. นายณรงค์ศกัดิแกว้เมืองเพชรร่วมประชุมคณะกรรมการทบทวนอตัรา

ค่าใชจ่้ายในการรังวดัทีดินครังที /  ณห้องประชุมสาํนกังานทีดินจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

 กรกฎาคม  เวลา .  น. นายจิตรกรเผด็จศึกประธานร่วมประชุมคณะกรรมการอาํนวยการจดัทาํ

แผนพฒันาจงัหวดัและแผนปฏิบติัราชการประจาํปีของจงัหวดัฉะเชิงเทราครังที   /  

 กรกฎาคม  เวลา .  - .  น. นายณรงค์ศักดิแก้วเมืองเพชรรองประธานนายจอมพงษ์  ทิม

เลขาธิการร่วมการประชุมเพือสรุปผลการศึกษาดา้นสิงแวดลอ้มการประเมินผลกระทบสิงแวดลอ้มโครงการก่อสรา้ง

ทางหลวงหมายเลข  ตอนบางควายเขาดินสะพานขา้มแม่นาํบางปะกงหน้าห้องเทพราชเอโรงแรมซันธาราเวร

เนส อาํเภอเมืองจงัหวดัฉะเชิงเทรา  

15 กรกฎาคม 2564 เวลา 10.00 น. นายยุทธนา  มาตเจือ รองประธาน ร่วมประชุมคณะกรรมการพิจารณา

กาํหนดและปรับปรุงเงือนไขในใบอนุญาต ประกอบการขนส่งไม่ประจาํทางด้วยรถในการขนส่งสัตวห์รือสิงของ

ประจาํจงัหวดัฉะเชิงเทรา ณ หอ้ง ประชุม ศูนย ์GPS ฉะเชิงเทรา ชนั  สาํนกังานขนส่งจงัหวดัฉะเชิงเทรา  

16 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.00 -12.00 นายณรงค์ศกัดิแกว้เมืองเพชร รองประธาน ร่วมประชุมรับฟังความ

คิดเห็นโครงการศึกษาระบบโลจิสติกส์รองรับการขนส่งต่อเนืองหลายรูปแบบทีเชือมโยงประเทศไทยกับกลุ่ม

ประเทศภาคีภายใตย้ทุธศาสตร์เส้นทางสายใหม่ในศตวรรษที 21 ผา่นระบบการประชุมออนไลน์ Video Conferrence  

โปรแกรม ZOOM  Meeeting 

16 กรกฎาคม 2564 เวลา 13.30 น-17.00 น. นายณรงคศ์กัดิแกว้เมืองเพชรรองประธานนายสมพงษ์ ชูทบัทิม

เลขาธิการร่วมการประชุมเพือหารือมาตรการป้องกนัแกไ้ขและลดผลกระทบสิงแวดลอ้มเบืองตน้กลุ่มย่อยครังที  

โครงการสํารวจและออกแบบทางหลวง  ช่องทางการเลียงเมืองฉะเชิงเทราดา้นเหนือ ณ ห้องประชุมองคก์ารบริหาร

ส่วนจงัหวดัฉะเชิงเทราตาํบลบางแกว้อาํเภอเมืองจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

22 กรกฎาคม  เวลา .  น. นายมนัส ตันงาม รองประธาน ประชุมการจัดทําแผนพัฒนาจังหวดั

ฉะเชิงเทรา กลุ่มภารกิจดา้นการท่องเทียว ผ่านระบบการประชุม Zoom 

22 กรกฎาคม  เวลา .  น. นายจอมพงษ์ ชูทบัทิม เลขาธิการ ประชุมคณะกรรมการกลุ่มภารกิจดา้น

การเกษตร ณ หอ้งประชุมเฉลิมพระเกียรติ  พรรษา สาํนกังานเกษตรจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

กจิกรรมอืนๆ  

-  มีนาคม  นางสาวปิยวดี แกว้กาํเนิด สมาชิก ร่วมงาน GMS Logistics Forum 2021 ณ โรงแรมอมา

รีพทัยา จงัหวดัชลบุรี 

 กุมภาพนัธ์  เวลา .  น. คณะหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา เข้าศึกษาดูงานกระบวนการบริหาร

จดัการนาํในพนืทีจงัหวดัฉะเชิงเทรา ของ บริษทั จดัการและพฒันาทรัพยากรนาํภาคตะวนัออก จาํกดั (มหาชน) สาขา

ฉะเชิงเทรา เพือรับทราบแนวทางการบริหารจดัการนาํเพือนาํไปสู่การพฒันาจงัหวดัฉะเชิงเทราอย่างยงัยืน ณ บริษทั 

จดัการและพฒันาทรัพยากรนาํภาคตะวนัออก จาํกดั (มหาชน) สาขาฉะเชิงเทรา 

 มีนาคม  เวลา . - .  น. นายชาลี เจริญสุข ทีปรึกษา ประชุมใหญ่สามญัสมาชิก ประจาํปี  

สภาอุตสาหกรรมจงัหวดัฉะเชิงเทรา และฟังบรรยายเรือง “ธุรกิจแปดแสน สู่...แสนลา้น” ณ ห้องชลธี โรงแรมซัน

ธาราเวลเนสรีสอร์ท อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 

 มีนาคม  เวลา .  น. หอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา ร่วมเป็นเจา้ภาพบาํเพ็ญกุศลพระธรรมมงัคลา

จารย ์วิ (ประยงค ์ปิยวณโน) เจา้อาวาสวดัโสธรวรารามวรวิหาร ร ศาลเอนกประสงค ์ชนั  วดัโสธรวรารามวรวิหาร 
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 เมษายน  เวลา .  น. หอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา ร่วมเป็นเจา้ภาพสวดพระอภิธรรมศพ นางไซ

งอ้ แซ่ตนั มารดา นายไมตรี ไตรติลานนัท์ ผูว้่าราชการจงัหวดัฉะเชิงเทรา ณ ศาลาหลวงพ่อโสธร ณาปนสถานวดัโส

ธรวรารามวรวิหาร อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 

มติการประชุม รับทราบ 
 

วาระที  นโยบายการบริหารงานหอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา ปีบริหาร -  

นายจิตรกร เผด็จศึก (ประธาน) กล่าวแถลงนโยบายการบริหารงานหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา ปีบริหาร 

- กาํหนดแนวนโยบายในการบริหารงาน ตามภารกิจ 

“ส่งเสริมการค้า พฒันาเศรษฐกจิ สร้างคุณค่าชีวิต คือภารกจิหอการค้า” ดงันี 

หอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา ไดก้าํหนดภารกิจหนา้ทีในการดาํเนินงานต่างๆ รวม  ดา้น เพือใหค้รอบคลุ่มการ

ทาํงานในดา้นต่างๆ ดงันี 

1) ดา้นการคา้ การลงทุน 

2) ดา้นการท่องเทียว 

3) ดา้นพาณิชยกรรม 

4) ดา้นพลงังานและสิงแวดลอ้ม 

5) ดา้นอุตสาหกรรม 

6) ดา้นเกษตร 

7) ดา้นแรงงาน และสวสัดิการ 

8) ดา้นสมาชิกสัมพนัธ์และสารสนเทศ 

9) ดา้นโลจิสติกส์ 

10) ดา้นโครงสร้างพืนฐาน โยธานิการและผงัเมือง 

11) ดา้นการประสานงานภาครัฐ 

12) ดา้นกิจกรรมพิเศษ 

13) ดา้นการจดัหารายได ้

14) ดา้นพฒันาสังคมและบริการ 

15) ดา้นการศึกษาและวฒันธรรม 

16) ดา้นการพฒันาคุณภาพชีวิตและสาธารณสุข 

17) ดา้นกีฬาและนนัทนาการ 

18) ดา้นส่งเสริมผูป้ระกอบการรุ่นใหม่ YEC 
 

แผนการดําเนินงานในปีบริหาร -  

การสร้างความร่วมมือระหว่างสมาชิก และความร่วมมือกับภาคส่วนต่างๆ 

ด้านความร่วมมือกบัสมาชิก 

 ส่งเสริมความร่วมมือการจัดโครงการซือขายแลกเปลียนสินค้าในหมู่สมาชิก  สนับสนุนให้สมาชิก

รวมตัวเป็นเครือข่ายความร่วมมือ (Cluster) ในแต่ละวิสาหกิจของภาคธุรกิจในจังหวัดเพือสร้าง

ความสัมพนัธ์ทางการคา้ และเป็นทางเลือกแก่สมาชิกในการรับสิทธิประโยชน์ระหวา่งกนัใหม้ากขึน 

 ส่งเสริมการพฒันาศกัยภาพขององค์กร โดยใช้เทคโนโลยี นวตักรรมดิจิตอล มาประยุกต์ใช้เพือให้เกิด

ประสิทธิภาพสูงสุดในการบริหารจดัการสู่เป้าหมาย อาทิการประชุมดว้ยระบบ Video Conference  

 สานประโยชน์สู่มวลหมู่สมาชิกให้มีความชดัเจน ใกลชิ้ด ตอบสนองความตอ้งการของสมาชิก ดว้ยการเพิม

จาํนวนสมาชิกหอการคา้ฯ ให้มีความหลากหลาย ทุกสาขาประเภทธุรกิจ และครอบคลุมทุกพืนที  

 จัดการอบรมสัมมนาเพือสร้างการรับรู้ในด้านต่างๆ แก่สมาชิก เพือนําไปใช้ให้เกิดประโยชน์ ทังการ

สัมมนาปรกติ และการจดัการผา่นระบบออนไลน์ –ดิจิตอล (E-Commerce) 

 จัดประชุมระหว่างคณะกรรมการบริหาร ทุกวนัพฤหัสบดีที  ของเดือนทังการประชุมปรกติ หรือ 

ประชุมผา่นทาง ระบบ Video Conference 

 จดัประชุมร่วมระหว่างคณะกรรมการบริหาร และสมาชิกหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทราทุกเดือน ทาง

ระบบ Video Conference 
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 จดัตงัร้านคา้สวสัดิการสมาชิกหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา ณ อาคารหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา 

 

ความร่วมมือกบัภาคส่วนต่างๆ 

 จดัตงัคณะทีปรึกษากิตติมศกัดิหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา โดยประกอบทงัหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน 

 จดัการประชุมร่วมกบัหน่วยงานทีปรึกษากิตติมศกัดิหอการคา้จงัหวดั เพอืขบัเคลือนการทาํงานไปสู่เป้าหมาย 

 สร้างกระบวนการการมีส่วนร่วมกบัภาคส่วนต่าง  ๆทงัภาครัฐและเอกชน ในระดบัจงัหวดัและระดบัประเทศและ

เครือข่ายหอการคา้จงัหวดัทวัประเทศ เพือนาํไปสู่เป้าหมายการพฒันาในดา้นต่าง  ๆอยา่งมีประสิทธิภาพ 

 ส่งเสริมการประชาสัมพนัธ์กิจกรรมของหอการคา้จงัหวดั เพือสร้างการรับรู้แก่สาธารณชนอยา่งกวา้งขวาง 

ทงัสือทางออนไลน์  สือทางนิตยสาร แผน่พบั และอืน  ๆทีสามารถเขา้ถึงสาธารณชนไดอ้ยา่งแพร่หลาย 
 

ความร่วมมือกบัหอการค้าไทยและเครือข่ายหอการค้าทัวประเทศ 

 ใหค้วามร่วมมือตามโครงการสิทธิประโยชน์ร่วมกบัหอการคา้ไทยและหอการคา้จงัหวดัทวัประเทศ 

o ส่วนลดจากสถานีบริการทีเขา้ร่วมโครงการจากทวัประเทศ 

o ส่วนลดกบัไปรษณียไ์ทย 

o ส่วนลดกบั BDMS Wellness  Clinic เครือข่ายโรงพยาบาลกรุงเทพ 

o ส่วนลดกบัสายการบิน นกแอร์ / Bangkok Airways / Air Asia / VIET JET 

o ส่วนลดกบั PTT (บตัร Blue Card แตม้คุณ )ส่วนลดกบั CP All 

o ศูนยรั์บสมคัรนกัศึกษาใหม่ มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 

o สนบัสนุนโครงการต่อตา้นคอรัปชนั  

o   ใหค้วามร่วมมือกบัภารกิจและกิจกรรมต่างๆ ของหอการคา้ไทย 
 

การส่งเสริมด้านการค้า การลงทุน 

 การส่งเสริมการแข่งขันทางการค้าทีเท่าเทียมกนั ไม่เอารัดเอาเปรียบอาทิ โครงการรถบรรทุกสีขาว 

 ส่งเสริมสนับสนุนให้ภาครัฐซึงเป็นผู้บังคับใช้กฎหมาย บังคับการใช้กฎหมายทางการค้าอย่างเท่าเทียมกัน 

โดยจัดตงัศูนย์รับเรืองราวร้องทุกทางด้านการค้า การลงทุน ณ อาคารหอการค้าจังหวดัฉะเชิงเทรา 

 ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการรุ่นใหม่ๆ เข้าสู่เครือข่าย YEC หอการค้าจงัหวัด 

 การส่งเสริมโครงการเขตพฒันาพิเศษภาคตะวันออก EECในการพัฒนาจังหวัดฉะเชิงเทรา 

1) การผลกัดนัโครงการเครือข่ายดา้นคมนาคมขนส่งต่างๆ  เพือให้เกิดการเชือมโยงในการขนส่งสินคา้ 

และการสัญจรทีสะดวกสบาย  

2) การเขา้ไปมีส่วนร่วมในกระบวนการจดัวางผงัเมืองทีจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อพืนทีสูงสุด ไม่สร้าง

ปัญหาต่อความเป็นอยู่ของการคา้การลงทุนและความเป็นอยูข่องพีนอ้งประชาชน 

3) การพฒันาคุณภาพนาํประปาอยา่งเป็นระบบ 

4) การพฒันาระบบไฟฟ้า และสาธารณูปโภคต่างๆ  

5) การจดัหาแหล่งนาํเพอืการอุปโภค-บริโภคทีเพียงพอ อาทิ โครงการศึกษาสาํรวจออกแบบระบบสูบนาํคืนกลบั  

6) โครงการแหล่งผลิตอาหารปลอดภยัจงัหวดัฉะเชิงเทรา 
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7) โครงการพัฒนาศูนยน์วตักรรมพฒันาด้านเกษตร อาหารแปรรูปและอุตสาหกรรมสู่การพฒันา ที

ยงัยืนรองรับการเติบโตพืนทีเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวนัออก 

8) การส่งเสริมการทาํอุตสาหกรรมใหม่ ทีไม่ก่อให้เกิดมลพิษต่อสิงแวดลอ้ม เพือการพฒันาพืนทีเป็น

เมืองน่าอยู่ Smarty City 

9) ส่งเสริมใหจ้งัหวดัฉะเชิงเทรา เป็นเมืองเกษตรปลอดภยั เป็นแหล่งอาหารทีสาํคญัของประเทศ 

การส่งเสริมด้านการเกษตร 

 โครงการตลาดนําการผลติ 

การส่งเสริมการผลิตสินคา้เกษตร สินคา้วิสาหกิจชุมชน โดยใช้หลกัการตลาดนําการผลิต เพือส่งเสริมให้

เกษตรกร และผลิตภณัฑชุ์มชนทอ้งถิน ไดม้ีการผลิตตามทีตลาดตอ้งการ โดยการคา้ส่งหรือคา้ปลีกและจดัใหเ้ป็นการ

ซือขาย  แบบ คือ การขายแบบล่วงหนา้ หรือตลาดนาํการผลิต และการขายตามความตอ้งการของตลาด 

 จัดหาช่องทางการตลาดโดยหอการค้าฯ เป็นผู้ประสานงานเพือจัดช่องทางการตลาด 

1) จัดงานหอการค้าแฟร์ “ผู ้ผลิต พบ ผู ้บริโภค” ตลอดทังปี โดยจัดหาพืนทีที เหมาะสม และ

ประชาสัมพนัธ์เชิญชวนผูม้าร่วมงานอย่างกวา้งขวาง 

2) จดังาน ตามโครงการพฒันาศกัยภาพและช่องทางการตลาดเชิงลึกสําหรับผูป้ระกอบการ SME ร่วมกบั สสว. 

CONNEXT งาน “เปิดบา้นพ่อเมืองสุดปัง รวมของดงัเมืองแปดริว” ระหวา่งวนัที -  กรกฎาคม  

3) จดักิจกรรมตลาดนดัคนเดิน 

4) ส่งเสริมการทาํระบบ QR CODE  ระบบการตรวจสอบยอ้นกลบัสินคา้เกษตร 

5) ส่งเสริมผลักดันให้มีแหล่งตรวจสอบคุณภาพสินคา้เกษตรทีได้มาตรฐาน (ตลาด GMP) ในพืนที

ครอบคลุมทุกอาํเภอ เพือใหเ้ป็นทีเชือถือและยอมรับต่อตลาดในระดบัสากล 

6) ส่งเสริมตลาดนาํการผลิต “ตลาดเกษตรปลอดภยั” ตลาดสินคา้ GAP ในพนืทีต่าง  ๆให้ครอบคลุมทุกอาํเภอ  

 โครงการจัดจัดตงัศูนย์การเรียนรู้ด้านเกษตรกรรม ตามปรัชญาเศรษฐกิจพ่อเพียง 

 โครงการหมู่บ้านเศรษฐกจิพอเพยีง จังหวัดฉะเชิงเทรา 

 ส่งเสริมอาชีพให้แก่เกษตรกร การส่งเสริมการเลียงปลากะพงยกัษ์ และ การส่งเสริมการเลยีงแกะ ให้เกดิ

ความยังยืน ทังในด้านการผลิต การจําหน่าย และการเพมิผลผลติโดยการแปรรูปผลติภัณฑ์ 

 โครงการเมืองเกษตรแปรรูป 

 ส่งเสริมการทําเกษตรทฤษฏีใหม่ ภายใต้โครงการ “  ไร่  แสน”  

 ผลกัดันให้เกษตรกรเข้าไปสู่ระบบทีภาครัฐกําหนดเพือรับสิทธิประโยชน์ต่างๆ จากภาครัฐ 

 การส่งเสริมการใช้เทคโนโลยี และนวัตกรรมเกษตรอจัฉริยะ 

- ส่งเสริมการใชเ้ทคโนโลย ีและนวตักรรมในการพฒันากระบวนการประกอบการคา้ ตน้นาํ กลางนาํ ปลาย

นาํ ตงัแตก่ระบวนการผลิต  , กระบวนการบริหารจดัการ , กระบวนการดา้นการตลาดการจดัจาํหน่าย และการ

ตรวจสอบคุณภาพทีไดม้าตรฐานโดยจดัตงัศูนยป์ฏิบติัการเพือเรียนรู้เกษตรอจัฉริยะ ณ ตาํบลบางพระ 

 

การส่งเสริมด้านการท่องเทียว 
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1) การส่งเสริมดา้นการท่องเทียวทางนาํ ตามโครงการ”ท่องเทียวชุมชนบา้นท่าอิฐ ไหวพ้ระศกัดิสิทธิ

ทางสายนาํเชือมโยงแหล่งท่องเทียวทงัสองฝังริมนาํบางปะกง 

2) การส่งเสริมการท่องเทียวชุมชนวิถีใหม่และวิสาหกิจชุมชนเชิงเกษตร 

3) การส่งเสริมจดักิจกรรมการกีฬา ทงักีฬาทางนาํและกีฬาทางบก อาทิ กิจกรรมเจ็ทสกี แข่งขนัเรือพาย  

กิจกรรมปันจกัรยาน , กิจกรรมเดิน-วงิ เป็นตน้ 

4) จดัทาํทุ่งซาฟารีในป่าธรรมชาติ เป็นระบบสกายวอลค์ ดูสัตวป่์าธรรมชาติ 

5) ส่งเสริมเส้นทางการท่องเทียวทงัทางนาํและทางบกตามศกัยภาพพืนทีของจงัหวดัฉะเชิงเทรา 
 

การส่งเสริมด้านคุณภาพชีวิตสิงแวดล้อม การศึกษา และสาธารณสุข 

 การส่งเสริมการจดัทาํบัญชีครัวเรือนแก่ผูป้ระกอบการในระดบัฐานราก เพือให้เกิดการวางแผนด้าน

การเงินทีเป็นระบบ และเกิดความยงัยืนแก่การประกอบอาชีพโดยเริมตน้จากสมาชิกหอการคา้จงัหวดั 

และผลกัดนัไปสู่องคก์รภาครัฐและเอกชนต่างๆ นาํร่อง โรงเรียนวดัท่าเกวียน 

 การพฒันาคุณภาพชีวิตประชาชนฐานรากในจงัหวดัฉะเชิงเทราโดยการพฒันาทักษะวิชาชีพในดา้น

ต่างๆ เพือให้เกิดการสร้างงาน สร้างอาชีพ เกิดความมนัคงและยงัยนืแก่ประชาชนฐานราก 

 การสนบัสนุน ช่วยเหลือต่อผูไ้ดรั้บผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชือไวรัสCOVID-19 

 การช่วยเหลือดา้นทีพกัอาศยัแก่ผูย้ากไร้ 

 การส่งเสริมอาชีพแก่คนพิการ ตาม พรบ.ส่งเสริมและพฒันาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ.  และที

แกไ้ขเพิมเติม (ฉบบัที ) พ.ศ.  มาตรา , ,  

 การส่งเสริมให้เกิดการดูแลสุขภาพดว้ยการออกกาํลงักาย และการเขา้ถึงการบริการจากการแพทยอ์ย่างทวัถึง 

และเท่าเทียม ลดความเหลือมลาํในสังคม 

 การผลกัดนัเสนอกฎหมายร่างพระราชบญัญติัการบริหารจดัการเพืออากาศสะอาด ร่วมกบัหอการคา้ไทย 

 การจดัโครงการปลูกป่า เพอืสร้างคุณภาพสิงแวดลอ้มทีดีเป็นแหล่งอาหารของชา้ง 

 การส่งเสริมดา้นการพฒันาการศึกษาทงัระบบ 

 การส่งเสริมเงินทุนสาํหรับนกัเรียนนกัศึกษาทียากไร้ 

 กิจกรรมการบริจาคโลหิตร่วมกบัหอการคา้ไทยและหอการคา้จงัหวดัทวัประเทศ 

 การจดัตงัองคก์รผูใ้ชน้าํ 

 การส่งเสริมการใชพ้ลงังานสะอาด 
  

การส่งเสริมด้านการพฒันาคุณภาพชีวิตบุคลากรหอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา 

 

 จดัสวสัดิการใหก้บัเจา้หนา้ทีหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา เพือให้เกิดความมนัคงในขณะทาํงานหรือเมือออก

จากการทาํงานทีหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทราไปแลว้ เช่น เงินอุดหนุนเพอืการยงัชีพ 

 
 

การส่งเสริมการจัดกจิกรรมเพือหารายได้ สร้างความเข้มแข็งแก่องค์กร 
 

 เป้าหมายการจดัหารายไดเ้ป็นทุนบริหารองคก์ร ปีละ , ,  บาท (สองลา้นบาท)ประกอบดว้ย 

ทีมาของรายได ้ ประมาณการรายรับ(บาท) ช่วยเวลาในการดาํเนินงาน 
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การจดัเก็บค่าบาํรุงสมาชิก รายปี   300,000 มกราคม – มีนาคม 

การจดัทาํหนงัสือรายงานประจาํปี 500,000 มกราคม – มีนาคม 

กิจกรรม เดิน-วงิวิสาขะพุทธบูชา   200,000 พฤษภาคม(วนัวิสาขะบูชา) 

การจดังานหอการคา้แฟร์ 300,000 ตามความเหมาะสม 

การร่วมออกร้านในงานนมสัการหลวงพ่อโสธร 300,000 พฤศจิกายน 

กิจกรรมแข่งขนักอล์ฟการกุศล 500,000 ธนัวาคม 

การใหเ้ช่าสํานกังาน(ปัจจุบนัมีผูเ้ช่าเดือนละ ,  บาท) 96,000 มกราคม-ธนัวาคม 

การจดัตลาดนดันวตักรรมใหม่ บริเวณ ขา้งหา้ง Big C2 240,000 เดือน เวน้ เดือน 

ค่าธรรมเนียมการออกหนงัสือรับรอง 12,000 มกราคม-ธนัวาคม 

ผลกาํไรจากการจดัร้านคา้สวสัดิการ ณ อาคารหอการคา้ 100,000 มกราคม – ธนัวาคม 

หากในกรณีไม่สามารถดาํเนินกิจกรรมตามเป้าหมายได ้จะขอความร่วมมือระดมทุนจากคณะกรรมการเพือเป็นทุนในการ

บริหารงานหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา ตามความเหมาะสมต่อไป 

 
 

วาระที  เรืองสืบเนืองจากการประชุม 

.  การจัดงาน Padriew Run for Love “รักใครชวนมาวิง ให้หวัใจแข็งแรง รักเบ่งบาน” 

นายจิตรกร เผด็จศึก (ประธาน) กล่าวว่า เลือนการจดังานPadriew Run for Love “รักใครชวนมาวิง ให้หัวใจ

แขง็แรง รักเบ่งบาน”ออกไปไม่มีกาํหนด ถา้มีกาํหนดการจดัเมือไหร่จะแจง้ใหท้ราบอีกครัง 

มติการประชุม รับทราบ 
 

3.2 โครงการจดัตังร้านค้าสวัสดิการสมาชิก หอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา 

นายจิตรกร เผด็จศึก (ประธาน) กล่าวว่าหอการค้าจังหวดัฉะเชิงเทรา จะดําเนินโครงการจัดตังร้านค้า

สวสัดิการสมาชิก โดยจะมีการจดัตงัร้านคา้จาํหน่ายสินคา้ ทีอาคารหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา สินคา้ทีนาํมาจาํหน่าย

จะเป็นสินคา้จากสมาชิกหอการคา้ จะจาํหน่ายสินคา้ในราคาถูก รายไดห้ลงัหักค่าใช้จ่าย ไวใ้ช้จ่ายในการบริหารงาน

หอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา 

มติการประชุม รับหลกัการ 
 

.  โครงการจดัตลาดนัดคนเดิน ณ บริเวณลานข้างห้าง Big C2 

นายจิตรกร เผด็จศึก (ประธาน) กล่าวว่าหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา จะดาํเนินโครงการจดัตลาดนดัคนเดิน 

ณ บริเวณลานขา้งห้าง Big C2 ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา โดยจะจดัตลาดไม่เหมือนตลาดนัดทวัไป แต่จะ

จดัรูปแบบ เหมือนถนนคนเดิน จดัโซนสินคา้เป็นหมวดหมู่  สินคา้ราคาประหยดั มีสินคา้หลากหลายใหเ้ลือกซือ  

มติการประชุม รับหลกัการ 
 
 

วาระที  เรืองเพือพจิารณา 

4.1 โครงการ/กจิกรรมด้านส่งเสริมการค้าการลงทุน 

 . .  พิจารณา จดัตงัศูนยรั์บเรืองราวร้องทุกขด์า้นการคา้ การลงทุน 

นายจิตรกร เผด็จศึก (ประธาน) กล่าววา่หอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา จะจดัตงัศูนยรั์บเรืองราวร้องทุกขด์า้น 
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การค้า การลงทุน ถ้ากรรมการ สมาชิกหอการค้า และประชาชนทวัไป มีปัญหาเกียวกับ ด้านการคา้ การลงทุนทาํ

หนงัสือร้องเรียนมายงัหอการคา้ได ้หอการคา้จะประสานงานหน่วยงานทีเกียวต่อไป 

มติการประชุม รับหลกัการ 
 

 . .  การจดังาน สสว Connect หอการคา้แฟร์ “เปิดบา้นพ่อเมืองสุดปัง รวมร้านดงัเมืองแปดริว” 

 นายจิตรกร เผด็จศึก (ประธาน) กล่าวว่าหอการค้าจังหวดัฉะเชิงเทรา ผูป้ระกอบการรุ่นใหม่ YEC และ 

สํานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) การจดังาน สสว Connect กาํหนดจดังานหอการคา้แฟร์

“เปิดบา้นพ่อเมืองสุดปัง รวมร้านดงัเมืองแปดริว”ระหวา่งวนัที -  กรกฎาคม  ณ บริเวณจวนผูว้า่ราชการจงัหวดั 

มติการประชุม รับหลกัการ 
 

 4.2 โครงการ/กจิกรรมด้านการเกษตร 

 . .  โครงการตลาดนาํการผลิต “ตลาดเกษตรปลอดภยั ณ ตลาดบอ่บวั ฉะเชิงเทรา” 

นายจิตรกร เผด็จศึก (ประธาน) กล่าวว่าหอการค้าจงัหวดัฉะเชิงเทราจะดาํเนินโครงการตลาดนําการผลิต 

“ตลาดเกษตรปลอดภยั ณ ตลาดบ่อบวั ฉะเชิงเทรา” โดยนาํสินคา้เกษตรปลอดภยั พืช ผกัผลไม ้ในจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

มาจาํหน่ายขายส่ง ในราคาถูกใหก้บัแม่คา้และประชาชนทวัไป 

มติการประชุม รับหลกัการ 

 4.2.2  โครงการส่งเสริม QR CODE ระบบการตรวจสอบยอ้นกลบัสินคา้เกษตร 

นายจิตรกร เผด็จศึก (ประธาน) กล่าวว่าหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทราจะดาํเนินโครงการส่งเสริม QR CODE 

ระบบการตรวจสอบยอ้นกลบัสินคา้เกษตร ส่งเสริมการจาํหน่ายสินคา้เกษตร ให้รู้แหล่ง ทีมา และสามารถตรวจสอบ

แหล่งผลิตได ้เพือความมนัใจแก่ผูบ้ริโภค 

มติการประชุม รับหลกัการ           

 . .  โครงการจดัตงัศูนยก์ารเรียนรู้ดา้นการเกษตรกรรม ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” 

นายจิตรกร เผด็จศึก (ประธาน) กล่าวว่าหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทราจะดาํเนินโครงการจดัตงัศูนยก์ารเรียนรู้

ด้านการเกษตรกรรม ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”เพือให้ความรู้แก่เกษตรกรในการทําเกษตรทฤษฎีใหม่ สร้าง

ความกินดีอยู่ดี ให้กบัเกษตรกรอยา่งยงัยืน 

มติการประชุม รับหลกัการ           

 . .  โครงการหมู่บา้นเศรษฐกิจพอเพียง จงัหวดัฉะเชิงเทรา 

นายจิตรกร เผด็จศึก (ประธาน) กล่าวว่าหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทราจะดาํเนินโครงการหมู่บา้นเศรษฐกิจ

พอเพียง จงัหวดัฉะเชิงเทราหลกัในการขบัเคลือนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เนืองจากกระบวนการพฒันาชุมชนมี

ความสอดคลอ้งกบัหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง คือปฏิบติังานตามหลกั ความพอประมาณ ความมีเหตุผล สร้าง

ภูมิคุ ้มกันทีดี ด้วยการใช้ความรู้ ความชอบธรรมและคุณธรรม ทําให้ชุมชนพึงตนเองบนความพอเพียง ความ

พอเพียง คือ การรู้จกัพอประมาณ พออยู่ พอมี พอกิน พอใช้ ประหยดั และไม่เบียดเบียนผูอื้นความมีเหตุผล คือ 

ตดัสินใจกระทาํสิงต่าง ๆ เพือให้เกิดความพอเพียงตอ้งใชเ้หตุผล และพิจารณาด้วยความรอบคอบการมีภูมิคุม้กนัที

ดี คือ เตรียมใจใหพ้ร้อมรบัผลกระทบและความเปลียนแปลงทีจะเกิดขึนในอนาคตการมีความรู้ คือ นาํความรู้มาใชใ้น

การวางแผนและดําเนินชีวิตการมีคุณธรรม คือ มีความซือสัตย์สุจริต สามัคคี และช่วยเหลือซึงกันและกัน 

  มติการประชุม รับหลกัการ 
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 4.2.5โครงการส่งเสริมอาชีพใหแ้ก่เกษตรกร(การเลียงปลากะพงยกัษ ์และ การเลียงแกะ) 

นายวสันต์  วโรการ (รองประธาน) กล่าวว่า โครงการส่งเสริมอาชีพให้แก่เกษตรกรพบว่าแกะเลียงง่าย ใช้

เวลาน้อย สามารถทาํกาํไรใหไ้ดม้าก เราจึงหนัมาจริงจงักบัการเลียงแกะเนือโดยซือแกะพ่อพนัธุ์แทเ้ลือด % เขา้มา

คุมฝงู ใชผ้สมกบัแกะแม่พนัธุ์ทีเรามีเพือสร้างฝูงแกะลูกผสมของเราเอง” สามารถสรุปขอ้ดี ขอ้ไดเ้ปรียบของการเลียง

แกะเนือไดว้า่ 

– แกะเนือไม่ดือ ไม่ซน จึงใชค้นเลียงนอ้ย 

– แกะกินอาหารไดห้ลากหลาย เช่น กินฟางได ้ในสภาพเลียงปล่อยแกะชอบเล็มกินหญา้สันๆ ได ้

– แกะโตเร็ว สามารถจบัขายตลาดเนือได้เร็ว แกะขายได้เมืออายุ -  เดือน ซึงเนือแกะอายุขนาดนีเป็นที

ตอ้งการของตลาด 

– แกะตวัเมียสามารถเป็นสัดพร้อมผสมพนัธุ์ไดเ้มืออายเุพียง  เดือน ตงัทอ้งเพียง  เดือน  ปีจึงสามารถได้

ลูกแกะ -  ตวั ต่อแม่แกะ  ตวั 

– แกะมีตลาดทีหลากหลาย เช่น ตลาดเนือ ตลาดรีสอร์ต ตลาดโชวต์วัอย่างลูกแกะป้อนนม ตลาดแกะขนุเป็น

ตน้พนัธ์ุ/อาหาร/แกะเนือ แกะเนือพนัธุ์แทเ้ป็นพ่อพนัธุ์คุมฝูงโดยใช้พ่อพนัธุ์แกะพนัธุ์ดอร์เปอร์เลือด % 

ซึงเป็นแกะเนือทีให้เนือคุณภาพสูง ปรับตวัเขา้กบัสิงแวดลอ้มได้ดี ทนแลง้ ลาํตวัสีขาว หัวสีดาํ ไม่มีเขา และ

พ่อพนัธุ์ซานตาอิเนส เลือด % ซึงเป็นแกะขนาดใหญ่ ใบหูยาวปรก หน้าโคง้นูน มีหลายสี เป็นพ่อพนัธุ์

คุมฝูง พ่อพนัธุ์ทงัหมดซือมาในช่วงทียงัอายุนอ้ย ราคาตวัละ ,  บาท เพอืนาํมาผสมกบัแม่พนัธุ์พืนเมือง 

แม่พนัธุ์พม่าหางยาวทีมี ในอตัราพ่อพนัธุ์  ตวั ต่อแม่พนัธุ์  ตวั เพือให้ไดแ้กะเนือลูกผสมทีมีเนือมาก โต

เร็ว กินง่าย และทนทานต่อสภาพแวดลอ้ม 

ส่วนเรืองการให้อาหารแกะนัน “ตอนเช้าก่อนจะปล่อยแกะออกจากคอก เราจะให้อาหาร อย่าง ฟาง ผิวถวั

เหลือง และมนัหมกัยสีต ์ทีไดจ้ากการโม่มนัสําปะหลงั บรรจุใส่ถงั  ลิตร เติมยีสตเ์ขา้ไปหมกัซึงสามารถเก็บเอาไว้

ใชไ้ดน้านเป็นปี แกะจะกินอาหารทงั  อยา่งนีประมาณตวัละครึงกิโลกรัม คิดเป็นราคาตน้ทุนอาหารอยู่ที  บาท ต่อ

แกะ  ตวั หลงักินมือเชา้เรียบร้อยเราก็จะปล่อยแกะลงทุ่งให้หาหญา้ธรรมชาติ ใบไมต้่างๆ กินตงัแต่ . - .  น. 

หลงัจากนนั จะตอ้นกลบัเขา้คอกเพราะอากาศร้อน ธรรมชาติของแกะมกัจะนอนหลบแดด ไม่หากิน ตอ้นกลบัมาที

คอก -  ชวัโมง ตอนบ่าย  เราก็ปล่อยลงทุ่งอีกจนถึงประมาณ  โมงเยน็ แกะจะกลบัมาเขา้คอก เราจะใหอ้าหารเยน็

เป็นผิวถวัเหลืองกบัมนัหมกัยสีตอี์กรอบ” 

  ราคาขายแกะเนือ 

    ในเรืองราคาขาย “แกะเนือตวัผูจ้บัขายตลาดเนือได้เมืออายุ  เดือน ราคาอยู่ทีประมาณกิโลกรัมละ  

บาท  ปี จะจบัแกะขายออกไปได้  รอบ โดยตลาดอยู่ทีคอกขุนทีซือเพือนําไปขายต่อ และตลาดทีเป็นเขียงเนือ

สําหรับเนือชนัดี ส่วนตลาดเพือการท่องเทียวการโชวต์วัก็จะขายลูกแกะสําหรับนาํไปหัดป้อนนมจากขวด ราคาขาย

ลูกแกะยงัไม่หย่านมตวัละ ,  บาท แต่หากเป็นลูกแกะทีฝึกจนกินนมจากขวดเป็นแลว้เราขายราคาตัวละ ,  

บาท อีกตลาดของแกะก็คือ ตลาดพนัธุ์สําหรับคนทีจะซือไปเลียงขยายฝงูขยายพนัธุ์ต่อไป เราขายเป็นคู่แม่ ลูก ราคาคู่

ละ ,  บาท”ทีผ่านมายงัไม่มีปัญหาเรืองโรคของแกะในพืนที และในความเห็นส่วนตัวมองว่าแกะเป็นสัตว์มี

อนาคตเพราะเนือราคาแพง คุณภาพดี โตเร็วไดเ้งินเร็ว เรืองอาหารก็ไม่มีปัญหา ในพืนทีฟาร์มของเราช่วงหน้าแล้ง

หญา้นอ้ยก็ไม่มีปัญหากบัแกะเพราะแกะชอบเลม็กินหญา้สันๆ แต่จะใหด้ีก็ควรสร้างแปลงหญา้พนัธุ์ดีเอาไวใ้หด้ว้ย” 

มติการประชุม รับหลกัการ 
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. .  โครงการเมืองเกษตรแปรรูป 

นายจิตรกร เผด็จศึก (ประธาน) กล่าวว่า หอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทราจะจดัทาํโครงการเกษตรแปรรูปผลผลิต

ทางการเกษตร การนาํผลผลิตจากการปลูกพืชและเลียงสัตวม์าเปลียน สภาพดว้ยวิธีการต่าง ๆ ให้เป็นผลิตภณัฑ์ทีมี

รูปร่างลกัษณะแตกต่างไปจากเดิม เช่น ข่าวสามารถแปรรูป เป็น แป้ง เส้นก๋วยเตียว , พืชตระกูลถวั แปรรูปเป็น นาํมนั

พืช นมถวัเหลือง ครีมเทียม แป้ง เป็นตน้ 

มติการประชุม รับหลกัการ 
 

.  โครงการ/กิจกรรมด้านการท่องเทียว 

 . .  โครงการส่งเสริมการท่องเทียวทางสายนํา 

นายจิตรกร เผด็จศึก (ประธาน) กล่าวว่า หอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา ดาํเนินโครงการส่งเสริมการท่องเทียว

ทางสายนาํ โดยการสร้างเรือโดยสารขนาดต่างๆ สําหรับเดินทางจากชุมชนบา้นท่าอิฐเชือมโยงริมฝังแม่นาํบางปะ

กงการจดัสร้างท่าเทียบเรือ บริเวณ วดัท่าอิฐเพอืไวรั้บส่งนกัท่องเทียว ไปไหวส้ักการะ หลวงพ่อโสธร  

มติการประชุม รับหลกัการ 
 

 . .  โครงการทุ่งซาฟารีในป่าธรรมชาติ ระบบสกายวอล์ค 

นายจิตรกร เผด็จศึก (ประธาน) กล่าวว่าจงัหวดัฉะเชิงเทรา มีทีตงัและอาณาเขต ทางภูมิศาสตร์ในเขตภาค

ตะวนัออกของประเทศไทย ซึงจากการคาํนวณเนือทีดว้ยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ พบวา่จงัหวดัฉะเชิงเทรา มีเนือ

ที , .  ตารางกิโลเมตร หรือ , ,  ไร่ โดยมีอาณาเขตติดต่อกับจงัหวดัใกล้เคียง ดังนีทิศเหนือ จงัหวดั

นครนายก ,จงัหวดัปราจีนบุรีทิศใต ้ติดต่อกบั จงัหวดัชลบุรีจงัหวดัจนัทบุรีอ่าวไทยทิศตะวนัออก ติดต่อกับจงัหวดั

สระแก้วทิศตะวนัตก ติดต่อจงัหวดัปทุมธานีกรุงเทพมหานครจังหวดัสมุทรปราการสภาพภูมิประเทศ จังหวดั

ฉะเชิงเทราพืนทีส่วนใหญ่เป็นพืนที ราบและทีราบลุ่มแม่นาํ โดยสภาพพืนทีจะค่อยๆ ลาดสูงขึนไปทางทิศตะวนัออก

ของจงัหวดัสามารถแบ่งสภาพภูมิประเทศ ออกเป็น  ลกัษณะ ได้แก่ พืนทีภูเขาและเนินเขา ลกัษณะพืนทีเป็นภูเขา

สลบักับลูกคลืนลอนลาด พบมากบริเวณพืนทีตอนกลางและด้านทิศตะวนัออกของจงัหวดั . พืนทีราบลุ่มแม่นํา 

ลกัษณะพืนทีเป็นทีราบเรียบ พบมากบริเวณพืนทีดา้นทิศตะวนัตกของจงัหวดั ในดา้นทรัพยากรป่าไมจ้ากการศึกษา

ขอ้มูลสภาพพืนทีป่าไมข้องประเทศไทยพบว่าจงัหวดัฉะเชิงเทรา มีพืนทีป่าไม ้498,413.21 ไร่ หรือร้อยละ15.43 ของ

พืนทีจงัหวดั โดยพบพืนทีป่าไมใ้นบริเวณอาํเภอสนามชยัเขต และอาํเภอท่าตะเกียบ ชนิดป่าทีพบส่วนใหญ่ ไดแ้ก่ ป่า

ดิบแลง้ และป่าเบญจพรรณ สภาพภูมิประเทศ จ.ฉะเชิงเทรา มี 11 อาํเภอ มีเขตติดต่อดา้นตะวนัออกติดกบัพืนทีป่าเขา

อ่างฤาไน ทีอาํเภอท่าตะเกียบ และอาํเภอสนามชยัเขต 

ปัจจุบันในเขตพืนทีอาํเภอท่าตะเกียบ และอาํเภอสนามชัยเขต ซึงมีประชาชนอาศัยอยู่โดยมีอาชีพทํา

การเกษตร มีปัญหาในเรืองของชา้งป่าบุกทาํลายพืชผลทางการเกษตร ทาํให้ไดรั้บความเดือนร้อนเป็นอย่างมาก และ

ยงัไม่สามารถแก้ไขปัญหาดงักล่าวได้   จากการสํารวจมีช้างป่าในเขต จ.ฉะเชิงเทรา 270 – 300 ตวั  ซึงเป็นบริเวณที

ช้างป่าพกัอาศยัอยู่นอกพืนทีป่าอนุรักษ์ ขณะทีบริเวณดงักล่าวพบว่าช้างป่ามีจาํนวนเพิมขึนมากเป็นโขรงขนาดใหญ่ 

มีอตัราการเกิดประมาณร้อยละ  ซึงขอ้มูลทางวิชาการพบว่าพืนทีเขตรักษาพนัธุ์สัตวป่์าและพนัธุ์พืช เขาอ่างฤๅไน ยงั

สามารถรองรับจาํนวนประชากรชา้งป่าได ้แต่ในปัจจุบนัพืนทีป่าแนวกนัชนส่วนใหญ่เป็นป่าสงวนแห่งชาติ ไดถู้กบุก

รุกครอบครองเขา้ทาํการเกษตร มีการพฒันาพืนทีเป็นทีอยูอ่าศยัและชุมชน มีการขุดแหล่งนาํ ปลูกพืชเกษตรทงัไมผ้ล

และพืชไร่ ซึงเป็นปัจจัยสําคัญอีกประการหนึงทีท ําให้ช้างป่าออกนอกพืนทีป่าอนุรักษ์ เข ้าไปหากินในพืนที

เกษตรกรรมของประชาชน และมีแนวโนม้ทีชา้งป่าจะอยูป่ระจาํนอกพืนทีป่าอนุรักษ ์จึงกลายเป็นปัญหาความ ขดัแยง้
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ระหว่างคนกบัช้างป่าทีนับวนัจะทวีความรุนแรงขึนจนถึงขนัวิกฤต เนืองจากมีการสูญเสียชีวิตทงัราษฎรและช้างป่า 

พืชผลทางการเกษตร ทรัพยสิ์น เสียหายเป็นจาํนวนมาก สร้างความหวาดกลวัแก่ประชาชนเป็นอย่างมาก โจทยคื์อ เรา

จะทาํอยา่งไรใหค้นกบัชา้งอยูร่่วมกนัได ้ 

หอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา จึงมีแนวคิดการจดัทาํโครงการ ทุ่งซาฟารีในป่าธรรมชาติ  ระบบสกายวอล์ค

เพือส่งเสริมในการแกไ้ขปัญหาชา้งป่าออกหากินนอกพืนทีป่าอนุรักษแ์บบบูรณาการร่วมกบัทุกภาคส่วนร่วมแกไ้ข 

โดยนาํร่องดาํเนินโครงการในทอ้งทีอาํเภอท่าตะเกียบ อาํเภอสนามชยัเชต จงัหวดัฉะเชิงเทรา  

มติการประชุม รับหลกัการ 
 

.  โครงการ/กจิกรรมด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต 

นายจิตรกร เผด็จศึก (ประธาน) กล่าววา่หอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา ไดต้ระหนกัและเห็น

ความสาํคญัของสุขภาพคนพิการจึงไดจ้ดัทาํโครงการส่งเสริมพฒันาคุณภาพชีวิตคนพิการและผูดู้แลคน

พิการ เพือเป็นการเฝ้าระวงัและดูแลสุขภาพเบืองตน้สําหรับคนพิการเพือสร้างเสริมสุขภาพใหไ้ดรั้บบริการที

ดีอยา่งทวัถึงและเท่าเทียมกนัเพือให้ผูพ้ิการมีคุณภาพชีวิตทีดีขึน 

  วัตถุประสงค์ 

    1.เพือส่งเสริมให้เกิดการพฒันาคุณภาพชีวิตคนพิการและผูดู้แลคนพิการไดรั้บการดูแลสุขภาพแก่ 

คนพิการ ทถีูกตอ้งและเหมาะสม 

    2. เพอืใหค้นพิการและผูดู้แลคนพิการไดรั้บความรู้เกียวกบัสุขภาพ  และดูแลรักษาเอาใจใส่อย่างถูกวิธี

 3.  เพอืใหค้วามรู้ดา้นการป้องกนัและการดูแลสุขภาพให้แก่คนพิการและผูดู้แลคนพิการ 

   มติการประชุม รับหลกัการ 
 

. .  โครงการ “หอการค้าปันสุข” 

นายจิตรกร เผด็จศึก (ประธาน) กล่าวว่า โครงการ “หอการค้าปันสุข”การมอบอาหารแก่บุคลากรทางการแพทยโ์ดย

ทาํงานร่วมกนั ระหว่าง หอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา สมาคมชาวฉะเชิงเทรา สภาวฒันธรรมไทย-จีน และส่งเสริมความสัมพนัธ์ 

ผูป้ระกอบการรุ่นใหม่ YEC สโมสรไลออนส์ฉะเชิงเทรา ชมรมโรงสีขา้วจงัหวดัฉะเชิงเทรา  และชมรมวิงเมืองแปดริวมอบ

อาหารกล่องให้แก่บุคลากรทางการแพทยโ์รงพยาบาลพุทธโสธรจาํนวนรวม  800 กล่องมะขามแช่อิมวรพร 420 ชินมอบมอบ

อาหารกล่องให้แก่สาธารณสุขจงัหวดัฉะเชิงเทรารวม 700 กล่องวิตามินซี 108 ขวดขนมหวาน 100 ถว้ยเพือนาํไปแจกบุคลากรที

ทาํงาน โรงพยาบาลสนาม และมอบเครืองใช้ไฟฟ้า ตูเ้ยน็ ไมโครเวฟ กระติก นาํร้อน  พดัลม อย่างละ  ชุด ให้กบัโรงพยาบาล

สนาม ทีอาํเภอบางคลา้ อาํเภอบางปะกง และอาํเภอเมืองเพือใชป้ระโยชน์ในการอยู่ดูแลในสถานการณ์ Covid-  โดยท่านผูว้่า

ราชการจงัหวดั ผูรั้บมอบสนบัสนุนครุภณัฑท์างการแพทย ์พร้อมอาหารกล่อง ขนม และเครืองดืม ให้กบัโรงพยาบาลพุทธโสธร 

เพอืสนบัสนุนหน่วยบริหารฉีดวคัซีน ณ มหาวิทยาลยัราชภฏัราชนครินทร์ ตลอดระยะเวลาการฉีดวคัซีน เดือนมิถุนายน 2564 – 

ธนัวาคม  แจกอาหารกล่อง ให้บุคลากรทางแพทย ์และผูม้ารับวคัซีน วนัละประมาณ  กล่อง 

การช่วยเหลือผู้ยากไร้ในสถานการณ์ Covid-19 

นายจิตรกร เผด็จศึก (ประธาน) กล่าววา่ หอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา ร่วมมอบของสนับสนุน "ครัวลูกหลวง

พ่อโสธร ห่วงใย ช่วยผูป้ระสบภยัโควิด" เพือจัดทาํอาหารกล่องแจกจ่าย เยียวยาประชาชนผูไ้ด้รับผลกระทบจาก

สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชือโรคโควิด-19 ตงัแต่วนัที 2-8 พฤษภาคม 2564 ณ บริเวณริมนาํลานจอดรถวดัโส

ธรวรารามวรวิหาร อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 



~ 23 ~ 
 

หอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา ร่วมสภาวฒันธรรมไทย-จีน และส่งเสริมความสัมพนัธ์ มอบอุปกรณ์สําหรับ

บุคลากรทางการแพทยใ์นจงัหวดัฉะเชิงเทรา ร่วมมูลค่าทงัสิน 3,500,000 บาท ประกอบดว้ย เครืองช่วยหายใจแรงดนั

ตาํ , หัวเชือนาํยาทาํความสะอาด 60 ลิตร , หนา้กากอนามยั 20,000 ชิน , ชุด ppe 120 ชุด , ขา้วกล่อง 500 ชุด 

การช่วยเหลือด้านทีพักอาศัยแก่ผู้ยากไร้ 

นายจิตรกร เผด็จศึก (ประธาน) กล่าวว่าหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทราสโมสรไลออนส์ ฉะเชิงเทราร่วมกับ

สมาคมชาวฉะเชิงเทราร่วมบริจาคเงิน จาํนวน  บาท  ซ่อมแซมบา้นใหก้บัผูย้ากไร้  จาํนวน  หลงั อยูซ่อยตน้นาํ 

2 ตาํบลหนองยาว อาํเภอพนมสารคาม จงัหวดัฉะเชิงเทรา 

การส่งเสริมอาชีพแก่คนพิการ ตาม พรบ.ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการพ.ศ.  และทีแก้ไข

เพมิเติม (ฉบับที ) พ.ศ.  มาตรา  ,  ,  

นายจิตรกร เผด็จศึก (ประธาน) กล่าววา่ หอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา ไดเ้สนอในการประชุม

คณะอนุกรรมการส่งเสริมและพฒันาคุณภาพชีวิตคนพิการประจาํจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

ประเดน็ด้านการพฒันาคุณภาพชีวิต 

ประเด็นที 1)  การพฒันาดา้นการศึกษาของจงัหวดัฉะเชิงเทราทีอยูใ่นเกณฑต์าํกวา่มาตรฐาน 

 ประเด็นที 2)  การสร้างจงัหวดัฉะเชิงเทรา ใหเ้ป็นเมืองน่าอยู ่โดยเนน้ความสะอาดปลอดภยั 

ประเด็นดา้นการแกไ้ขปัญหา 

 ประเด็นที 1)  ขอใหห้น่วยงานภาครัฐกาํหนดแนวทางแกไ้ขปัญหาทางขา้มรถไฟในพืนทีเพือให้เกิดความ  

ปลอดภยัในชีวิตและทรัพยสิ์นของประชาชน 

 ประเด็นที 2) ขอให้หน่วยงานทีรับผิดชอบเรืองแนววางท่อต่างๆ ทีอยูใ่ตดิ้นชีแจงแนวทางการป้องกนัการเกิด      

อนัตรายแก่ประชาชนอยา่งทวัถึงอย่างเป็นรูปธรรม (ท่อก๊าซ ท่อแก๊ส ท่อนาํดิบ) 

  ประเด็นที 3) ขอให ้กกร.จงัหวดัฉะเชิงเทรา เขา้ไปมีส่วนร่วมในโครงการทีมีผลกระทบตอ่ภาคประชาชน 

มติทีประชุม  รับหลกัการ 
 

.  โครงการ/กิจกรรมด้านสิงแวดล้อม 

 . .  โครงการปลูกป่า ณ พืนทีอาํเภอสนามชยัเขต จงัหวดัฉะเชิงเทรา 

นายจิตรกร เผด็จศึก (ประธาน) กล่าวว่า หอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา จะทาํโครงการปลูกป่า ณ พืนทีอาํเภอ

สนามชยัเขต จงัหวดัฉะเชิงเทรา เพือเป็นการอนุรักษสิ์งแวดลอ้ม และเป็นอาหารและและทีอยูส่ัตวต์่างๆ ทีอยูใ่นป่า 

มติทีประชุม  รับหลกัการ 

วาระที  ข้อเสนอเข้าสู่ กกร. และ กรอ.จังหวัดฉะเชิงเทรา 

นายจิตรกร เผด็จศึกา(ประธาน) กล่าววา่ ประเด็นการติดตามเพือใหเ้กิดเป็นรูปธรรม 

      ประเด็นที 1) โครงการก่อสร้างทางหลวงสายเลียงเมืองฉะเชิงเทรา เพือแกไ้ขปัญหาการจราจรติดขดัและ 

                             รองรับเขตพฒันาพิเศษภาคตะวนัออก 

      ประเด็นที 2) โครงการสูบนาํคืนถิน 

      ประเด็นที 3) โครงการยกระดบัคุณภาพนาํประปาเพือนาํไปสู่ประปาดืมได ้

ประเด็นที 4) การส่งเสริมการท่องเทียวทางสายนาํ “โครงการท่องเทียวชุมชนบา้นท่าอิฐ ไหวพ้ระศกัดิสิทธิทางสายนาํ” 

      ประเด็นที 5) ติดตามโครงการก่อสร้างถนนสายลาดกระบงั-อ่อนนุช ทีล่าชา้เกิดผลกระทบต่อประชาชน 

       ประเด็นที 6) ติดตามความคืบหนา้โครงการอา่งเก็บนาํหว้ยกรอกเคียน และอา่งเก็บนาํคลองกะพง 
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      ประเด็นที 7) การติดตามโครงการรถบรรทกุสีขาว จงัหวดัฉะเชิงเทรา 

ประเดน็อืนๆ 

        ประเด็น     ขอใหเ้งินจากการประมูลเลขทะเบียนสวยของจงัหวดัฉะเชิงเทรา เงินทีไดค้วรอยูใ่นจงัหวดั 

                          อยา่งนอ้ย 50% ไม่ควรไปอยูส่่วนกลางทงัหมด 

 มติทีประชุม รับทราบ 

วาระที  สารประธานกรรมการหอการค้าไทย ประจําเดือนมิถุนายน  

. สารประธานกรรมการหอการค้าไทย ครังที 7 

นายจอมพงษ ์ชูทบัทิม (เลขาธิการ) กล่าววา่ สารประธานกรรมการหอการคา้ไทย ประจาํเดือนมิถุนายน  มีดงันี 

 1.1  ประกาศรายนามคณะกรรมการสภาหอการคา้แห่งประเทศไทย วาระปี 2564-2565  

 1.2  ครัวหอการคา้ไทย ร่วมใจเพือบุคลากรทางการแพทย ์

 1.3  ความคืบหนา้การขบัเคลือนนโยบายหอการคา้ไทยและสภาหอการคา้แห่งประเทศไทย 

.  ความคืบหน้าจากสารประธานกรรมการ ครังที 6 

 2.1  กาํหนดการจดัการประชุมใหญส่ามญัประจาํปี 2564 หอการคา้จงัหวดั (ภาคตะวนัออก) 

 2.2  การแต่งตงัคณะทาํงานขบัเคลือนโครงการระบบฐานขอ้มลูสมาชิก สิทธิประโยชนส์มาชิก และ TCC Connect 

  2.3  แบบฟอร์มทาํเนียบประธาน และเลขาธิการหอการคา้จงัหวดั / ประธาน และเลขาธิการ YEC หอการคา้จงัหวดั 

3. ประเด็นเสริม 

3.1  รายงานความคืบหนา้การลงระบบฐานขอ้มูลสมาชิก, TCC Connect, บตัร Blue Card และสิทธิ

ประโยชน์ ของหอการคา้จงัหวดัภาคตะวนัออก 

3.2 การขอความร่วมมือหอการคา้จงัหวดันาํวาระสารประธานกรรมการเขา้ทีประชุมประจาํเดือนหอการคา้ 

   3.3  กาํหนดการประชุมคณะกรรมการพฒันาเศรษฐกิจพืนทีภาคตะวนัออก หอการคา้ไทย 

หอการคา้ไทย ประชุมคณะกรรมการพฒันาเศรษฐกิจพืนทีภาคตะวนัออก หอการคา้ไทยครังที / 2564ใน

วนัที 14 กรกฎาคม 2564 เวลา . - .  น. โดยวิธี conference ผา่นระบบ Google MISSนายวฒันารัตนวงศ์ นาย

ประโยชน์ โสรัจจกิจ ประธานกิตติมศกัดิ ร่วมประชุม 

 มติทีประชุม รับทราบ 

วาระที  เรืองอืนๆ   

 นายจิตรกร เผด็จศึกษา ประธาน กล่าวว่า อยากจะเสนอในทีประชุมให้มีการทาํบุญเลียงพระการทาํบุญเลียง

พระทีทาํการหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทราเพราะตงัแต่เรายา้ยมาอยู่ทีสํานกังานหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา เราทาํบุญ

ไปแค่ตอนเปิดสาํนกังานหอการคา้ครังเดียว เลยอยากจะให้มีการทาํบุญอีกสักครัง เพอืความเป็นสิริมงคลต่อองคก์ร 

 มติทีประชุม รับทราบ 

ปิดประชุม เวลา  .  น. 

 

( นายจอมพงษ ์ชูทบัทิม  ) 

เลขาธิการหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา /ตรวจรายงานการประชุม 

นายพรชยั ธรรมจรูญ  ผูจ้ดัการหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา / บนัทึกรายงานการประชุม 

นางนาํฝน ชะเอมทอง   เจา้หนา้ทีหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา / พิมพร์ายงานการประชุม 


