
 
 

รายงานการประชุมคณะทีปรึกษาและคณะกรรมการบริหารหอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา ครังที /  

ในวันพฤหัสบดีที  กรกฎาคม   เวลา .  น. ผ่านระบบการประชุมออนไลน์  Application Zoom 

ผู้ เข้าประชุม 

 1.นายไมตรี  ไตรติลานันท ์   ผูว้่าราชการจงัหวดัฉะเชิงเทรา  ทปีรึกษากิตติมศกัดิ 

 2.นางเบญจมาศ สุขศิริ พฒันาสังคมและความมนัของมนุษยจ์งัหวดัฉะเชิงเทราทีปรึกษากิตติมศกัดิ 

 .นายอรรถพล  วรรณกิจ    ท่องเทียวจงัหวดัฉะเชิงเทรา  ทปีรึกษากิตติมศกัดิ 

 .นายพสิษฐ์  พรหมภกัดี   พาณิชยจ์งัหวดัฉะเชิงเทรา  ทปีรึกษากิตติมศกัดิ 

 .นางสุจิตรา  ขจรกิตาการ   จดัหางานจงัหวดัฉะเชิงเทรา  ทปีรึกษากิตติมศกัดิ 

 .นางปราณี  ชลารักษ ์  แรงงานจงัหวดัฉะเชิงเทรา  ทปีรึกษากิตติมศกัดิ 

 .นางสาวฆนีรส  โพธิเจริญ   ปฎิรูปทีดินจงัหวดัฉะเชิงเทรา  ทปีรึกษากิตติมศกัดิ 

 .นายฉตัรชยั  สังขเ์จริญ  ธนาคารพฒันาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย 

 .นางศศิกร ลอดศรีสกุลไชย  คลงัจงัหวดัฉะเชิงเทรา   ทปีรึกษากิตติมศกัดิ 

 .นางสาวงามจิตต ์ โรจน์ศิริกุลกิตติ สรรพากรพืนฉะเชิงเทรา       ทปีรึกษากิตติมศกัดิ 

 .นายภทัรวีร์  สูญทุกข ์   ทอ้งถินจงัหวดัฉะเชิงเทรา  ทปีรึกษากิตติมศกัดิ 

 .นายวิจารณ์  เหล่าธรรมยงิยง   สํานกังานป้องกนัและบรรเทาสาธรณภยัจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

 .นางภูสิน เกตานนท ์ทรัพยกรธรรมชาติและสิงแวดลอ้มจงัหวดัฉะเชิงเทรา ทปีรึกษากิตติมศกัดิ 

 .นายมณเฑียร  คณาสวสัดิ  สาธารณสุขจงัหวดัฉะเชิงเทรา      ทปีรึกษากิตติมศกัดิ 

 .นางพนารัตน์  สมพงษส์วสัดิ   ประกนัสังคมจงัหวดัฉะเชิงเทรา  ทปีรึกษากิตติมศกัดิ 

 .นายบรรจง  ศรีสุข  การประปาส่วนภูมิภาค สาขาฉะเชิงเทรา ทปีรึกษากิตติมศกัดิ 

 .นายจีรทศัน์  แจ่มไพบูลย ์  สภาอุตสาหกรรมจงัหวดัฉะเชิงเทรา ทปีรึกษากิตติมศกัดิ 

 .ดร.ศรัณ ู  สอนกาํเนิด  บมจ.พลงังานบริสุทธิ     ทปีรึกษากิตติมศกัดิ 

 .พนัเอกธานิน  ธวชัศิลปะศร  (แทน) กอ.รมน. จงัหวดัฉะเชิงเทรา    ทปีรึกษากิตติมศกัดิ 

 .นางสาวอาภรณ์  ชูเกียรติศิริ  (แทน) เกษตรจงัหวดัฉะเชิงเทรา  ทปีรึกษากิตติมศกัดิ 

 .นายยภุทัร  หนูทอง   (แทน) แขวางการทางฉะเชิงเทรา  ทปีรึกษากิตติมศกัดิ 

 .นางจงวร  สะอา้นวงศ ์  (แทน)ท่องเทียวและกีฬาจงัหวดัฉะเชิงเทราทีปรึกษากิตติมศกัดิ 

 .นางดวงพร  สมรักษ ์  (แทน) องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัฉะเชิงเทรา ทปีรึกษากิตติมศกัดิ 

 24.นางสาวกุลพรภสัร์ วงศม์าจารภิญญา     ทปีรึกษา 

.นางสาวสิริรักษ ์อติชาติธานินทร์     ทปีรึกษา 

 .นายจิตรกร  เผด็จศึก      ประธาน                                                                                                                       

 27.นายมนสั ตนังาม       รองประธาน 

 .นายอาทร  ผดุงเจริญ      รองประธาน 

 .นายวสันต ์      ศิรินภารัตน์      รองประธาน 



 
 

 30.นายกิตติ ตรงไตรรัตน์      รองประธาน 

 .นายณรงคศ์กัดิ แกว้เมืองเพชร      รองประธาน 

 .นายพงษศ์กัดิ   เสริมศกัดิศศิธร      รองประธาน 

.นายพงศธ์ร เผา่บรรจง      รองประธาน 

.นายวสันต์ วโรกร       รองประธาน 

35.นายยทุธนา  มาตเจือ       รองประธาน 

.นางอาภรณ์ วชัระ       รองประธาน 

37.นายไพฑูรย ์ ตระการศกัดิกุล      รองประธาน 

38.นางขนัคาํ ศรีวรรณ      รองประธาน 

39.นางปาลาวดี เนืองจาํนงค ์      รองประธาน 

.นางวรนิต กตญาณ       รองประธาน 

50.นายจอมพงษ ์ชูทมัทิม       เลขาธิการ 

.น.ส.อภินนัท์ภรณ์ ใตห้ลา้สถาพร     ผูช่้วยเลขาธิการ 

.นายปราการ ปินเจริญ      ผูช่้วยเลขาธิการ 

53.นายธานินทร์  เสริมศกัดิศศธิร      เหรัญญิก 

54.นายสมควร  ศรีชยั       ประชาสัมพนัธ์ 

.นายมงคล  ดาํรงสุทธิพงศ ์      ปฏิคม 

56.นายประสิทธิ ลาภพิทกัษม์งคล      กรรมการ 

24.วา่ที ร.ท.สมศกัดิ  ยคุขะระ      กรรมการ 

.นายสุรัตน์   จรกรรณ       กรรมการ 

26.นายธนเดช  จดัพิทยานุภาพ      กรรมการ 

28.นางพรภิรมย ์ ศิริปุณย ์      กรรมการ 

29.น.ส.ปคุณา  บุญเกือ       กรรมการ 

.นางภคัชญัญา       ศรีชวนะ      กรรมการ 

.น.ส.สรวงสุดา กอหา       กรรมการ 

32.นายพิรธรรม จิงเจริญ       กรรมการ 

 

วาระที  เรืองประธานแจ้งให้ทีประชุมทราบ 

- กจิกรรมร่วมหอการค้าอืนๆ 

หอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทราร่วมกบั สมาคมชาวฉะเชิงเทรา สภาวฒันธรรมไทย-จีนและส่งเสริม 

ความสัมพนัธ์  บริษทั DI-WELL  ร่วมบริจาคเสือยืดคอกลมจาํนวน1000 ตวัให้แก่บุคคลากรสาธารณสุขของจงัหวดั

ฉะเชิงเทรา โดยท่านผูว้่าราชการจงัหวดัฉะเชิงเทรานายไมตรี ไตรติลานันท์เป็นผูรั้บมอบ จากนายจิตรกร เผด็จศึก 



 
 

ประธานหอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา ในวนัพฤหัสบดีที 22 กรกฎาคม 2564 ณ. ห้องรับรองศาลากลางจังหวัด

ฉะเชิงเทรา 

หอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา , ผูป้ระกอบการรุ่นใหม่ YEC , บริษทั เอม็จีบูรพา จาํกดั ร่วมมอบเตียงสนามใน

ภารกิจต่อสู่กบัโรคโควิด-19 ในพนืทีจงัหวดัฉะเชิงเทรา จาํนวน 300 ชุด ในวนัพฤหัสบดีที 29 กรกฎาคม 2564 เวลา 

11.30 น. ณ ศาลาประชาคมเฉลิมพระเกียรติ อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา โดย นายไมตรี ไตรติลานนัท ์ผูว้า่ราชการจงัหวดั

ฉะเชิงเทรา เป็นผูรั้บมอบ 

26 สิงหาคม 2564 เวลา 14.00- 16.00 น. นายโชติอนนัต ์ ปินถานนัต ์ประธาน YEC จงัหวดัฉะเชิงเทรา ร่วม

ระดมความคิดเห็นเชิงลึกระหว่างหอการคา้ไทย กลุ่ม YEC  และมหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย กลุ่ม  กลุ่มการส่งเสริม

นกัศึกษาไดค้วามรู้และประสบการณ์ (พี YEC สอนนอ้งเด็กหวัการคา้ )  ผา่น Video Conference (ระบบ Webex) 

 27 สิงหาคม 2564 เวลา 10.00- 12.00 น. นายโชติอนนัต ์ ปินถานนัต์ ประธาน YEC จงัหวดัฉะเชิงเทรา ร่วม

ประชุมระดมความคิดเห็นเชิงลึกระหว่างกลุ่มหอการคา้ไทย กลุ่ม YEC  และมหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย กลุ่มที  

กลุ่มการให้คาํปรึกษาทางธุรกิจหลกัสูตรอบรมและพฒันาโครงการความร่วมมือใหม่  ผา่น Video Conference (ระบบ 

Webex) 

10 กนัยายน 2564 เวลาสอง 13.00 ถึง 14.00 น. นายจอมพงษ์ ชูทบัทิม เลขาธิการ ร่วมประชุมร่วมภาครัฐ

กรรมการเลขาธิการหอการคา้ไทย พบเลขาธิการคณะกรรมการพฒันาเศรษฐกิจพืนทีภาค  ภาค เลขาธิการหอการคา้

จงัหวดั และผูจ้ดัการเจา้หนา้ทีหอการคา้จงัหวดัทวัประเทศผา่นระบบ Video Conference  (Google Meet) 

16 กนัยายน 2564 เวลา 14.00 -16.00 น. นายจิตรกร เผด็จศึก ประธาน นายจอมพงษ ์ชูทบัทิม ร่วมระดม

ความเห็นดา้นความร่วมมือระหว่างหอการคา้ไทย (กลุ่มหอการคา้จงัหวดั) และมหาวิลยัหอการคา้ไทย ผา่น

โปรแกรม)  ผา่น Video Conference (ระบบ Webex) 
 

- กจิกรรมร่วมภาครัฐ 

22 กรกฎาคม  เวลา .  น. นายจอมพงษ์ ชูทบัทิม เลขาธิการ ประชุมคณะกรรมการกลุ่มภารกิจดา้น

การเกษตร ณ หอ้งประชุมเฉลิมพระเกียรติ  พรรษา สาํนกังานเกษตรจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

22   กรกฎาคม 2564 เวลา 15.00  น. นายมนัส ตนังาม รองประธาน ร่วมประชุมการจดัทาํแผนพฒันาจงัหวดั

ฉะเชิงเทรากลุ่มภารกิจด้านการท่องเทียว ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ  พรรษา สํานักงานเกษตรจังหวดั

ฉะเชิงเทรา ระบบ Application ZOOM Cloud Meeeting  

  23   กรกฎาคม 2564 เวลา 13.30  น. นายจอมพงษ ์ชูททัิม เลขาธิการ ร่วมประชุมคณะทาํงานกาํกบัดูแลและ

ประสานงานโครงการรถ  Mobile พาณิชย ์ลดราคา !  ช่วยเหลือประชาชน กระตุน้เศรษฐกิจฐานราก ครังที /   

ผา่นโปรแกรม ZOOM   

23   กรกฎาคม 2564 เวลา 13.30  น. นายพงษ์ศกัดิ  เสริมศกัดิศศิธร รองประธาน ร่วมประชุมคณะกรรมการ

ให้ความช่วยเหลือผูป้ระสบภยัพิบติัจงัหวดัฉะเชิงเทรา ครัง ที  /  ณ ห้องประชุม สุนทรพิพิธชนั  ศาลากลาง

จงัหวดัฉะเชิงเทรา 



 
 

 กรกฎาคม 2564 เวลา 08.30 -15.00 น. นายอาทร ผดุงเจริญ รองประธาน ร่วมการประชุมการไกล

โครงการจดัทาํแผนสิงแวดลอ้มในพนืทีเขตพฒันาพิเศษ ภาคตะวนัออก (ระยะที ) พ.ศ. -  ผ่านสือ

อิเล็กทรอนิกส์ ZOOM  

30 กรกฎาคม 2564 เวลา 15.00  น. นายมนสั ตนังาม รองประธาน ร่วมประชุมการจดัทาํแผนพฒันาจงัหวดั

ฉะเชิงเทรากลุ่มภารกิจดา้นการท่องเทียว ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ  พรรษา สาํนกังานเกษตรจงัหวดั

ฉะเชิงเทรา ระบบ Application ZOOM Cloud Meeeting 

 สิงหาคม  เวลา .  - .  น. นายจอมพงษ ์ ชูทบัทิม เลขาธิการ ร่วมประชุมเชิงปฏิบติัการเพือรับ

ฟังความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะต่อร่างพระราชบญัญติัสิทธิมนุษยชน พ.ศ... ครังที /ภาคกลาง ผา่นระบบ

อิเล็กทรอนิกส์ Meeting 

 สิงหาคม  เวลา .  น. นายจิตรกร เผด็จศึก ประธาน ร่วมเป็นเกียรติในการปล่อยรถขบวนโมบาย

พาณิชยล์ดราคาช่วยประชาชนกระตุน้เศรษฐกิจฐานราก ณ บริเวณสนามหนา้ศาลาจตัุรมุข จงัหวดัฉะเชิงเทรา 

 สิงหาคม   เวลา .  น. นายจิตรกร เผด็จศึก  ประธาน ร่วมประชุมหัวหนา้ส่วนราชการประจาํเดือน

กรกฎาคม  ณ ห้องประชุมมรุพงศศิ์ริพฒัน์ ชนั  ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

 สิงหาคม   เวลา . - .  น. นายมนสั ตนังาม รองประธาน ร่วมประชุมเพือระดมความคิดเห็น 

เส้นทางท่องเทียววิถีถิน ยลงานศิลป์เมืองฉะเชิงเทรา โดยเป็น Teleconference ผา่น Microsft Teams 

  สิงหาคม  เวลา .  น. นายอาทร ผดุงเจริญ รองประธาน ร่วมประชุมคณะทาํงานแผนและ

ฐานขอ้มูล ทรัพยากรนาํจงัหวดัฉะเชิงเทรา ครังที  /   ผา่นสืออิเล็กทรอนิกส์โดยใช ้Application Zoom Cloud 

Meeting 

  สิงหาคม  เวลา .  น. นายอาทร ผดุงเจริญ รองประธาน ร่วมประชุมคณะทาํงานการขบัเคลือน

อุตสาหกรรมเชิงนิเวศกลุ่มโรงงานนิคมอุตสาหกรรมเกตเวยซิ์ตี อาํเภอแปลงยาว จงัหวดัฉะเชิงเทรา ครังที  /  ณ 

ห้องประชุมมรุพงศศิ์ริพฒัน ์ชนั  ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

 สิงหาคม  เวลา . - .  น. นายอาทร ผดุงเจริญ รองประธาน ร่วมประชุมผ่านทางไกลเพือรับฟัง

ความคิดเห็นต่อการดาํเนินงาน (ร่าง) แผนสิงแวดลอ้มในพนืทีเขตภาคพิเศษภาคตะวนัออก ระยะที  และแผน

สิงแวดลอ้มระดบัจงัหวดั และระบบขอ้มูลสารสนเทศเพือการบริหารจดัการ จงัหวดัฉะเชิงเทราประชุมทางไกลผา่น

สืออิเลก็ทรอนิกส์  Zoom 

 สิงหาคม  เวลา .  น. นายจิตรกร เผด็จศึก ประธาน ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารงานจงัหวดั

แบบบูรณาการการ กบจ. จงัหวดัฉะเชิงเทรา ครังที  /   ณ หอ้งประชุมมรุพงศริ์พฒัน์ ชนั  ศาลากลางจงัหวดั

ฉะเชิงเทรา ประชุมผ่านระบบ Application Zoom Cloud Meeting 

 สิงหาคม  เวลา .  น. นายจอมพงษ ์ ชูทบัทิม เลขาธิการ ร่วมประชุมคณะกรรมการเพือแกไ้ข

ปัญหาเกษตรกรอนัเนืองมาจากผลิตผลทางการเกษตรระดบัจงัหวดัเชิงเทรา ครังที  /  ผ่านระบบZoom  Meeting 



 
 

 สิงหาคม  เวลา .  - .  น. นายจอมพงษ ์ ชูทบัทิม ร่วมรับฟังความคิดเห็นผา่นทางไกลต่อร่าง

แผนสิงแวดลอ้มในพืนทีเขตพฒันาเศรษฐกิจภาคตะวนัออกระยะที  พ.ศ.  -  และระบบขอ้มูลสารสนเทศ

เพือการบริหารจดัการระดบัพืนทีเขตพฒันาพิเศษภาคตะวนัออกประชุมทางไกลผ่านสืออิเลก็ทรอนิกส์  Zoom  

 สิงหาคม  เวลา .  - .  น. นายอาทร ผดุงเจริญ รองประธาน ร่วมประชุมประชาพิจารณาร่าง

แผนพฒันาการเกษตรและสหกรณ์ของจงัหวดัฉะเชิงเทราปี  -   ณ หอ้งประชุมสาํนกังานเกษตรและ

สหกรณ์จงัหวดัฉะเชิงเทรา โดยผา่นประชุมทางไกลออนไลน์ผา่นระบบ Application Zoom Cloud Meeting  

 สิงหาคม  เวลา .  น. นายจิตรกร เผด็จศึก ประธาน ร่วมประชุมคณะกรรมการกาํหนดราคาทรัพย ์

จงัหวดัฉะเชิงเทราโดยประชุมออนไลน์ผ่านระบบ Google Meet 

13 สิงหา 2564 เวลา 08.30 - 16.30 นายจอมพงษ ์ ชูทบัทิม เลขาธิการ ร่วมฝึกอบรมการถ่ายทอดเทคโนโลยี

วิธีการใชง้านและปรับปรุงพฒันาระบบขอ้มูลสารสนเทศเพือการบริหารจดัการอบรมทางไกล ผา่นสืออิเลค็ทรอนิกส์ 

Zoom 

 สิงหาคม เวลา .  น. นายจิตรกร เผด็จศึก ประธาน ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและ

พฒันาคุณภาพชีวิตคนพิการประจาํจงัหวดัฉะเชิงเทรา ครังที  /  โดย  Application Zoom Cloud Meeting  

 สิงหาคม  เวลา .  น. นายจิตรกร เผด็จศึก ประธาน ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการประชาสัมพนัธ์

แห่งชาติระดบัจงัหวดั ครังที  /   ณ ห้องประชุมพระยาศรีสุนทรโวหาร ชนั  ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

19 สิงหาคม 2564 เวลา 9.30 น. นายจอมพงษ ์ชูทบัทิม เลขาธิการ ร่วมการประกวดหมู่บา้นรอบศูนยศ์ึกษา

การพฒันาอนัเนืองมาจากพระราชดาํริโครงการ ๙:๑๐ ปฏิบตัิบูชา สืบสาน รักษา ต่อยอด เพือพฒันาชุมชน ครังที  / 

2564 ผา่นระบบอิเลก็ทรอนิกส์ Zoom Cloud Meeting  

19 สิงหาคม 2564 เวลา 13.30 น.  นายจอมพงษ ์ชูทบัทิม เลขาธิการ ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการพฒันา

แรงงานและประสานงานการฝึกอาชีพจงัหวดั (กพร.ปจ.) ครังที  / 2564 ณ หอ้งประชุมสุนทรพพิิธ   ศาลากลาง

จงัหวดัฉะเชิงเทรา ผา่นระบบ Application Zoom Cloud Meeting 

 สิงหาคม  เวลา .  น. นายจิตรกร เผด็จศึก ประธาน ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการพฒันาการ

เกษตรและสหกรณ์จงัหวดัฉะเชิงเทรา ครังที  /   ผา่นระบบประชุมทางไกลออนไลน์ โดยใช ้Application Zoom 

Cloud Meeting 

 

24 สิงหาคม 2564 เวลา 9.30 - 12.00 น. นายจอมพงษ์ ชูทบัทิม เลขาธิการ ร่วมกิจกรรมตามภารกิจทีม

สนบัสนุนโรงงานปลอดภยัผ่านระบบออนไลน์โปรแกรม Zoom  ณ หอ้งประชุมสาํนกังานอุตสาหกรรมจงัหวดั

ฉะเชิงเทรา 

15 กนัยายน 2564 เวลาสตูล 930 ถึง 12.00 น. นายจอมวงชูทบัทิมร่วมกิจกรรมนิเทศเพือให้ความรู้ความ

เขา้ใจและติดตามผลการดาํเนินการของโรงงานทีถูกสังปิดชวัคราวและโรงงานทีมีการติดเชือในโรงงานครังทีสอง

ทางอิเลก็ทรอนิกส์โปรแกรมซูมหนา้ห้องประชุมสาํนกังานอตุสาหกรรมจงัหวดัฉะเชิงเทราสอง 



 
 

23 สิงหาคม 2564 เวลา 8.00 - 13.00 น. นายไพฑูรย ์ตระการศกัดิกุล รองประธาน ร่วมประชุมสัมมนา

เผยแพร่ผลการดาํเนินโครงการวิเคราะห์ศกัยภาพพืนทีเขตประกอบการอุตสาหกรรมเพือการพฒันาทียงัยนืดว้ยระบบ 

GIS (ภายใตค้่าใชจ่้ายในการพฒันาพืนทีอุตสาหกรรมเพือรองรับการลงทุน) โดยการอบรมผา่นสืออิเลก็ทรอนิกส์ 

ผา่น( Video Conference) โดยโปรแกรม Zoom Meeting 

 26 สิงหาคม 2564 เวลา 13.30 น. นายพงษศ์กัดิ เสริมศกัดิศศิธร รองประธาน ร่วมประชุมคณะกรรมการให้

ความช่วยเหลือผูป้ระสบภยัพิบติัจงัหวดัฉะเชิงเทรา (ก.ช.ภ.จ.ฉช.)  ครังที  / 2564 ณ ห้องประชุมสุนทรพิพิธ ชนั 

ศาลากลางจงัหวดัเชิงเทรา สําหรับอาํเภอสนามชยัเขตและอาํเภอพนมสารคาม ประชุมและนาํเสนอผา่นระบบ Zoom  

27 สิงหาคม 2564 เวลา 14.30 น. นายจอมพงษ ์ชูทบัทิม เลขาธิการ ร่วมประชุมคณะทาํงานดาํเนินโครงการ

เชือมโยงระบายจาํหน่ายปลากะพง จงัหวดัฉะเชิงเทรา ผา่นระบบ Zoom Meeting 

 27 สิงหาคม 2564 นายจิตรกร เผด็จศึก ประธาน ร่วมประชุมหวัหนา้ส่วนราชการประจาํเดือนสิงหาคม 2564 

ผา่นระบบออนไลน์โดยใช ้Application Zoom Cloud Meeting 

30 สิงหาคม 2564 เวลา 08.30 - 16.30 น.  นายจิตรกร เผด็จศึก ประธาน ร่วมเป็นวทิยากรกิจกรรมร่วมกลุ่ม

และการสร้างเครือข่าย ภายใตโ้ครงการพฒันาศูนยเ์ครือข่ายปราชญช์าวบา้น ประจาํปีงบประมาณ 2564 ผ่านระบบ

ประชุมทางไกลออนไลน์ Application Zoom Meeting  

31 สิงหาคม 2564 เวลา 13.30 น. นายจอมพงษ ์ ชูทบัทิม เลขาธิการ ร่วมประชุมคณะกรรมการศูนยส่์งเสริม

ความรับผิดชอบต่อสังคมของภาคธุรกิจ ( CSR) จงัหวดัฉะเชิงเทรา ครังที  / 2564 ผา่นระบบประชุมออนไลน์ Zoom 

Meeting 

1 กนัยายน 25364 เวลา 13.30 น. นายอาทร ผดุงเจริญ รองประธาน ร่วมประชุมคณะกรรมการเพือแกไ้ข

ปัญหาเกษตรกรอนัเนืองมาจากผลิตผลการเกษตรระดบัจงัหวดัฉะเชิงเทรา ครังที / 2564 ผา่นระบบ Zoom Meeting 

1 กนัยายน 2564 เวลา .  น นายจิตรกร เผด็จศึก ประธาน ร่วมประชุมคณะกรรมการจดัรูปทีดินเพอื

พฒันาพืนทีส่วนจงัหวดัฉะเชิงเทรา ครังที  / 2564 ประชุมทางไกลผา่น Zoom Meeting 

2 กนัยายน 2564 เวลา . - .  น นายจิตรกร เผด็จศึก ประธาน  โสธรนพบุตร นายอาทร ผดุงเจริญ นาย

มนสั ตนังาม นายชยัรัตน์  นายพรชยั ธรรมจรูญ ผูจ้ดัการ ร่วมการประชุมเพือสร้างความเขา้ใจ ในบทบาทหนา้ทีของ 

กกร.จงัหวดั และกกร.กลุ่มจงัหวดั ครังที  กลุ่มภาคกลางและภาคตะวนัออก โดยระบบ Video Conference Zoom  

 3 กนัยายน 2564 เวลา .  น. นายอาทร ผดุงเจริญ รองประธาน ร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นภายใต้

โครงการจดัทาํแนวทางถ่ายทอดแผนแม่บทภายใตย้ทุธศาสตร์ชาติเพือสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตทีเป็นมิตรกบั

สิงแวดลอ้มในรูปแบบออนไลน์ภาคกลางผา่น Zoom Meeting 

 6 กนัยายน 2564 เวลา 14.00- 15.30 น. คณะกรรมการหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา ร่วมรบัชมกิจกรรมการ

จดัวนัการจดังานวนัต่อตา้นคอร์รัปชนั 2564 รูปแบบออนไลน์กิจกรรมออนไลน์ผ่าน Facebook องคก์รต่อตา้นคอ

รับชนัประเทศไทย 



 
 

7 กนัยายน 2564  เวลา 9.30 น. นายจอมพงษ ์ชูทบัทิม เลขาธิการ ร่วมประชุมคณะกรรมการอาํนวยการ

จดัทาํแผนพฒันาจงัหวดัและแผนปฎิบติัราชการประจาํปีของจงัหวดัฉะเชิงเทรา ครังที  / 2564 ณ ห้องประชุมมรุ

พงศศิ์ริพฒัน์ ชนั  ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

8 กนัยายน 2564 เวลา .  น. นายอาทร ผดุงเจริญ รองประธาน ร่วมประชุมคณะทาํงานดาํเนินโครงการ

ช่วยเหลือเกษตรกรผูเ้ลียงกุง้ จงัหวดัฉะเชิงเทรา  ณ หอ้งประชุมดนตรี ชนั  สาํนกังานพาณิชยจ์งัหวดัฉะเชิงเทรา 

8 กนัยายน 2564 เวลา 12.30 - 16.00 น. นายจอมพงษ ์ชูทบัทิม เลขาธิการ ร่วมการประชุมเผยแพร่ผล

การศึกษาโครงการศึกษากฎหมายและแนวนโยบายภาครัฐทางกฏหมายทีมีผลกระทบตอ่ธุรกิจ SME กรณีศึกษาธุรกิจ

การแปรรูปสินคา้เกษตร รูปแบบการประชุม ออนไลน์ผา่นโปรแกรม Zoom 

9 กนัยายน 2564 เวลา .30 น. นายวสันต ์นภารัตน์ รองประธาน ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและ

พฒันาคุณภาพชีวิตคนพิการประจาํจงัหวดัฉะเชิงเทรา ครังที  / 2564 ผา่นสืออิเลก็ทรอนิกส์โดยใช ้Application 

Zoom Meeting 

 9 กนัยายน 2564 เวลา 13.30 - 16.00 น. นายจอมพงษ์ ชูทบัทิม เลขาธิการ ร่วมประชุมเสวนา การประชุม

หารือแนวทางความร่วมมือในการส่งมอบงานวิจยั ใหห้น่วยงานในพืนทีใชป้ระโยชน์ผา่นกลไก Provincial Thimk 

Tank  ผา่นระบบออนไลน์ Zoom Meeting 

9 กนัยายน 2564 เวลา 13.00  - 15.00 น. นายจิตรกร เผด็จศึก ประธาน นายจอมพงษ์ ชูทบัทิม เลขาธิการ ร่วม

ประชุมโครงการประชุมเชิงปฏิบติัการสร้างรายไดจ้ากกิจการอาหารปลอดภยั (โรงพยาบาล โรงเรียน โรงแรม

ร้านอาหาร)   ณ สาํนกังานพฒันาชุมชนจงัหวดัฉะเชิงเทรา การประชุมผ่านระบบออนไลน์โดยใช้ Application Zoom 

Meeting 

10 กนัยายน 2564 เวลา 09.00 - 14.00 น. นายมนสั ตนังาม  รองประธาน ร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นร่าง

แผนพฒันากลุ่มจงัหวดัภาคตะวนัออก  พ.ศ. 2566 - 2570 และร่างแผนปฎิบติัราชการประจาํปีงบประมาณพ.ศ. 2566  

ของกลุ่มจงัหวดัภาคตะวนัออก  ผา่นอิเลก็ทรอนิกส์โปรแกรม Zoom Meeting ณ ห้องประชุมพระยาศรีสุนทรโวหาร 

(นอ้ยอารยางกุล) ชนั  ศาลากลางจงัหวดัเชิงเทรา  

10-14 กนัยายน 2564  นายจอมพงษ ์ชูทบัทิม เลขาธิการ ร่วมตรวจสอบการรับซือกุง้ ของเกษตร จงัหวดั

ฉะเชิงเทรา ณ อาํเภอเมืองจงัหวดัฉะเชิงเทรา อาํเภอบางคลา้ และอาํเภอคลองเคลือน 

13 กนัยายน 2564 เวลา  9.30 น. นายจอมพงษ ์ชูทบัทิม เลขาธิการ ร่วมประชุมคณะกรรมการใชค้วาม

ช่วยเหลือผูป้ระสบภยัพิบติัจงัหวดัฉะเชิงเทรา (ก.ช.ภ.จ.ฉช.) ครังที   / 2564  ผา่นระบบ Microsoft Teams 

13 กนัยายน 2564 เวลา 13.00 - 16.00 น. คณะกรรมการหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทราร่วมอภิปรายหลกัสูตร

การพฒันาผูป้ระกอบการบนฐานนวตักรรมและวิถีชีวิตใหม่ทางดา้นจิตจรรูปแบบออนไลน์ Microsoft Team 

14 กนัยายน 2564 เวลา 9.30 - 12.00 น. นายไพฑูรย ์ตระการศกัดิกุล รองประธาน  ร่วมกิจกรรมตามภารกิจ

ทีมสนบัสนุนโรงงานปลอดภยั ผา่นระบบออนไลน์โปรแกรม Zoom  ณ ห้องประชุมสํานกังานอุตสาหกรรมจงัหวดั

ฉะเชิงเทรา 



 
 

14 กนัยายน 2564 เวลา 13.00-16.00 น. นายณรงคศ์กัดิ แกว้เมืองเพชร รองประธาน ร่วมประชุมสัมมนา

เผยแพร่ผลการศึกษาและขอ้เสนอยทุธศาสตร์และแนวทางการขบัเคลือนการคา้ของชาติฯ Application Zoom 

14 กนัยายน 2564 เวลา 13.30 น. นายจิตรกร เผด็จศึก ประธาน ร่วมประชุมคณะกรรมการกรรมการกาํหนด

ราคาซบัจงัหวดัฉะเชิงเทรา  ณ สาํนกังานบงัคบัคดีจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

14 กนัยายน 2564 เวลา 13.30 น. นายจอมพงษ ์ชูทบัทิม เลขาธิการ ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการติดตาม

กาํหนดดูแลการบริหารจดัการขา้วระดบัจงัหวดัฉะเชิงเทรา ครังที  / 2564 ณ หอ้งประชุมพระยาศรีสุนทรโวหารนอ้ย 

ชนั  ศาลากลางจงัหวดัเชิงเทรา 

15 กนัยายน 2564 เวลา 10.30 น. นายจิตรกร เผด็จศึก ประธานร่วมประชุมคณะกรรมการพิจารณากาํหนด

และปรับปรุงเงือนไขใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจาํทางดว้ยรถทีใชใ้นการขนส่งสัตวห์รือสิงของประจาํ

จงัหวดัเชิงเทราครังที  / 2564 ณ หอ้งประชุมศูนย ์GPS ฉะเชิงเทรา ชนั  สาํนกังานขนส่งจงัหวดัฉะเชิงเทรา  

15 กนัยายน 2564 เวลา 15.00 น. นายจิตรกร เผด็จศึก ประธาน ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารงานจงัหวดั

แบบบูรณาการ (ก.บ.จ) จงัหวดัฉะเชิงเทรา ครังที  / 2564 ณ หอ้งประชุมมรุพงศศิ์ริพฒัน ์ชนั  ศาลากลางจงัหวดั

ฉะเชิงเทรา  

15 กนัยายน 2564 เวลา 13.30 น. นายจอมพงษ ์ชูทบัทิม เลขาธิการ ร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นร่าง

แผนพฒันาจงัหวดัฉะเชิงเทรา (พ.ศ. - ) และร่างแผนปฏิบติัราชการประจาํปีงบประมาณ พ.ศ.2566 จงัหวดั

ฉะเชิงเทรา ณ หอ้งประชุมมรุพงษศิ์ริพฒัน์ ชนั  ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา  

มติทีประชุม รับทราบ 

วาระที  เรืองประธานแจ้งให้ทีประชุมทราบ 

- รายงานสถานการณ์โรคติดเชือไวรัส Covid-19 ในพืนทีจังหวัดฉะเชิงเทรา 

นายไมตรี ไตรติลานนัท ์(ผูว้่าราชการจงัหวดัฉะเชิงเทรา) กล่าววา่ สถานการณโ์รคติดเชือไวรัส Covid-19 ใน 

พืนทีจงัหวดัฉะเชิงเทรา จงัหวดัฉะเชิงเทรา ยงัเป็นพืนทีสีแดง มีการเฝ้าระวงัการแพรกระจายเชือไวรัส Covid-19 

อยา่งเขม็งวด ไดมี้การออกมาตรการต่างๆ ในการควบคุมการระบาด และมีการรณรงคก์ารฉีดวคัซีนใหม้ากทีสุด   

มติทีประชุม รับทราบ 

- การจัดตังองค์กรผู้ใช้นาํหอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา 

นายจิตรกร เผด็จศึก (ประธาน) กล่าววา่ หอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา ไดด้าํเนินการยนืจดทะเบียนองคก์รผูใ้ช้

นาํ ชือองคก์รผูใ้ชน้าํหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา ตามกฎกระทรวงองคก์รผูใ้ชน้าํ พ.ศ.  ซึงออกตามความใน

มาตรา  วรรคสอง แห่งพระราชบญัญติัทรัพยากรนาํ พ.ศ.  และไดรั้บการอนุมติัเรียบร้อยแลว้ โดยนายทะเบียน

รับจดทะเบียนเมือวนัที  กรกฎาคม  เลขทะเบียนองคก์รผูใ้ชน้าํ   ซึงไดม้อบหมายใหคุ้ณอาทร 

ผดุงเจริญ เป็นผูแ้ทนองคก์ร โดยจะมีการเสนอชือผูแ้ทนองคก์รผูใ้ชน้าํ เพือคดัเลือกเป็นกรรมการลุ่มนาํใน

คณะกรรมการลุ่มนาํบางปะกงต่อไป 



 
 

มติทีประชุม รับทราบ 

วาระที  เรืองรับรองรายงานการประชุม ครังที /  

มติทีประชุม รับรอง 

 

วาระที  เรืองสืบเนืองจากการประชุม 

3.1 โครงการ/กจิกรรมด้านส่งเสริมการค้าการลงทุน 

นายชยัรัตน์ โสธรนพบุตร (รองประธาน) กล่าวว่าโครงการจดัตงัร้านคา้สวสัดิการ หอการคา้จงัหวดั

ฉะเชิงเทรา จะมีการจาํหน่ายสินคา้ราคาถูก เป็นสินคา้จากสมาชิกหอการคา้ เช่น ขา้ว ไข่ นาํตาล ของดีของฝาก  เพือ

ช่วยเหลือผูป้ระกอบการและประชาชนทวัไป) 

มติทีประชุม รับทราบ 

- การจัดตังศูนย์รับเรืองราวร้องทุกข์ด้านการค้า การลงทุน 

นายจิตรกร เผด็จศึก (ประธาน) กล่าววา่ ขณะนีไดมี้การจดัทาํป้ายเพือติดตงัไวท้ีอาคารหอการคา้จงัหวดั

ฉะเชิงเทรา เพือเป็นสือใหก้บัผูป้ระกอบการใชเ้ป็นช่องทางในการร้องทุกขใ์นเรืองการคา้การลงทุน เพือหอการคา้จะ

ไดน้าํเสนอหน่วยงานทีเกียวขอ้งแกไ้ขต่อไป 

มติทีประชุม รับทราบ 

- การจัดงาน สสว Connect  สีสันถินไทย หอการค้าแฟร์ ( -  สิงหาคม  หน้าห้างโรบินสัน ฉะเชิงเทรา) 

นายปราการ ปินเจริญ  (รองเลขาธิการ) กล่าววา่ ในฐานะผูรั้บผิดชอบโครงการ กล่าวถึงสถานการณ์การจดังาน  

ช่วงนีสถานการณโ์ควิคระบาดหนกัมาก มีมาตรการควบคุมหลายอยา่งทีมีผลกระทบในการจดังานฯ จึงขอเลือนไปก่อนโดยไม่

มีกาํหนด หรือจนกวา่สถานการณ์จะดีขึน 

มติทีประชุม รับทราบ 

  3.2 โครงการ/กจิกรรมด้านการเกษตร 

-      โครงการตลาดนําการผลิต “ตลาดเกษตรปลอดภัย ณ ตลาดบ่อบัว ฉะเชิงเทรา” 

นายจิตรกร เผด็จศึก (ประธาน) กล่าววา่โครงการตลาดนาํการผลิต “ตลาดเกษตรปลอดภยั ณ ตลาดบ่อบวั 

ฉะเชิงเทรา” โดยนาํสินคา้เกษตรปลอดภยั พืช ผกัผลไม ้ในจงัหวดัฉะเชิงเทรา มาจาํหน่ายขายส่ง ในราคาถูกใหก้บั

แม่คา้และประชาชนทวัไป 

มติทีประชุม รับทราบ 

- โครงการส่งเสริม QR CODE ระบบการตรวจสอบย้อนกลบัสินค้าเกษตร 

นายจิตรกร เผด็จศึก (ประธาน) กล่าววา่ โครงการส่งเสริม QR CODE ระบบการตรวจสอบย้อนกลบัสินค้า 

เกษตร แนวทางการดาํเนินโครงการเพือส่งเสริมให้เกษตรกรมีมาตรฐานในการผลิต และเพือประโยชน์ต่อผูบ้ริโภคที

สามารถตรวจสอบแหล่งทีมาของการผลิต ผา่นการแสกนคิวบาร์โค๊ด 

มติทีประชุม รับทราบ 



 
 

- โครงการจัดตงัศูนย์การเรียนรู้ด้านเกษตรกรรม” 

นายจิตรกร เผด็จศึก (ประธาน) กล่าวถึงรายละเอียดและแนวทางการดาํเนินโครงการเพือเป็นแหล่งเรียนรู้

ส่งเสริมใหเ้กษตรกรเขา้มาเรียนรู้การทาํเกษตรทีถูกตอ้ง สามารถนาํไปต่อยอดในการทาํอาชีพไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ  

ซึงพนืทีจะทาํศูนยเ์รียนรู้จะเริมทีตาํบลบางพระ ซึงเป็นพืนทีทีมีการทาํเกษตร 

มติทีประชุม รับทราบ 

- โครงการนิคมเศรษฐกจิพอเพยีง จังหวัดฉะเชิงเทรา 

นายจิตรกร เผด็จศึก (ประธาน) กล่าวถึงโครงการทีจะส่งเสริมอาชีพใหเ้กษตรกร โดยการจดัสรรพนืทีทาํกิน

ใหแ้ก่เกษตรกรในรูปของเกษตรพอเพียง เป็นนิคมเกษตรทีมีการพฒันา และมีการจดัสรรทีดินเพือให้สามารถทาํ

เกษตรอินทรีย ์และจะมีช่องทางดา้นการตลาดให้กบัเกษตรกรในนิคมดว้ย 

มติทีประชุม รับทราบ 

- การส่งเสริมอาชีพให้แก่เกษตรกร(การเลียงปลากะพงยักษ์ และ การเลยีงแกะ) 

นายจิตรกร เผด็จศึก (ประธาน) กล่าววา่ การส่งเสริมการเลียงปลากะพงยกัษ ์ ซึงพืนทีจงัหวดัฉะเชิงเทรา เป็น

พืนทีทีเหมาะสมในการเลียงปลากะพงอนัดบัตน้ๆ ของประเทศไทย และเนือปลากะพงสามารถนาํมาแปรรูปเป็น

อาหารไดห้ลากหลาย เป็นทีนิยมชองตลาดทงัในและต่างประเทศ ซึงกระบวนการทาํไดม้ีการใชเ้ทคโนโลยใีนการ

แปรรูปเพอืให้เกิดความสด สะอาด และมีมาตรฐาน ซึงหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา จะเขา้ไปส่งเสริมแก่เกษตรกร

อยา่งกวา้งขวางต่อไป 

 มติทีประชุม รับทราบ 

-การส่งเสริมการเลยีงแกะ  

นายจอมพงษ ์ชูทบัทิม (เลขาธิการ) กล่าววา่ ปัจจุบนัเนือแกะเป็นสินคา้ทีมีความตอ้งการของตลาด และ

สามารถนาํไปเป็นอาหารไดห้ลากหลาย จึงเห็นวา่น่าจะส่งเสริมใหม้ีการเลียงแกะเป็นสัตวเ์ศรษฐกิจของจงัหวดั

ฉะเชิงเทรา โดยไดม้อบให้คุณวสันต ์วโรกร รองประธานฝ่ายเกษตร เป็นผูว้างแผนการดาํเนินโครงการ  

 มติทีประชุม รับทราบ 

 โครงการเมืองวัวสวย ควายพนัธุ์ดี 

นายจิตรกร เผด็จศึก (ประธาน) กล่าววา่ ไดมุ้่งหวงัความสําเร็จในดา้นการเป็นแหล่งผลิตปศุสัตวข์นาดใหญ่ 

การเลียงโค กระบือใหเ้กิดขึนอยา่งเป็นรูปธรรมเพือรองรับอีอีซี โดยการปรับปรุงพนัธุ์โคใหไ้ดโ้คเนือลูกผสม

ลกัษณะดี เลียงง่าย โตเร็ว ขายไดร้าคา กระตุน้ใหเ้กษตรกรใชเ้วลาวา่งและพืนทีใหเ้กิดประโยชน์สูงสุด เป็นการออม

ทรัพยไ์วใ้ชใ้นยามจาํเป็น ส่งเสริมกลุ่มผูเ้ลียงโคเนือใหเ้ป็นเครือข่ายขยายวงกวา้งออกไปในพืนทีและพืนทีใกลเ้คียง 

ขบัเคลือนเศรษฐกิจในระดบัรากหญา้ ประชาชนชายขอบกินดีอยูดี่บนวิถีพอเพียง มีอาชีพทีมนัคง เพิมรายไดต้่อ

ครัวเรือนอยา่งยงัยนืสืบไป 

 มติทีประชุม รับทราบ 

- โครงการเมืองเกษตรแปรรูป 



 
 

นายจิตรกร เผด็จศึก (ประธาน) กล่าววา่ การผลิตสินคา้เกษตรในปัจจุบนั ตอ้งมีการแปรรูป เพือเพมิมูลค่า

ผลิตภณัฑเ์กษตร  ซึงจงัหวดัฉะเชิงเทรา มีการปลูกเกษตรมากมาย ทงัมะม่วง กลว้ย มะพร้อม ขา้ว ซึงสามารถนาํมา

แปรรูปเพอืสร้างมูลค่า และสามารถส่งจาํหน่ายไดอ้ยา่งกวา้งขวางทงัในและต่างประเทศ ซึงหอการคา้จงัหวดั

ฉะเชิงเทรา จะผลกัดนัใหจ้งัหวดัฉะเชิงเทรา เป็นเมืองเกษตรแปรรูป  และเชิญ อ.ชยัรัตน์ ใหข้อ้มูลและแนวทางต่อไป 

มติทีประชุม รับทราบ 

.  โครงการ/กจิกรรมด้านการท่องเทียว 

- โครงการส่งเสริมการท่องเทียวทางสายนาํ 

นายจิตรกร เผด็จศึก (ประธาน) กล่าววา่ หอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา ดาํเนินโครงการส่งเสริมการท่องเทียวทาง 

สายนาํ โดยการสร้างเรือโดยสารขนาดต่างๆ สําหรับเดินทางจากชุมชนบา้นท่าอิฐเชือมโยงริมฝังแม่นาํบางปะกงการจดัสร้าง

ท่าเทียบเรือ บริเวณ วดัท่าอิฐเพอืไวรั้บส่งนกัท่องเทียว ไปไหวส้ักการะหลวงพ่อโสธร  

มติทปีระชุม รับทราบ 

- โครงการจัดตลาดนัดคนเดนิ ณ บริเวณลานข้างห้าง Big C2  

นายจิตรกร เผด็จศึก (ประธาน) กล่าววา่ เป็นโครงการทีจะส่งเสริมการคา้และการท่องเทียวของจงัหวดั

ฉะเชิงเทรา โดยจะจดัในพืนทีขา้งหา้ง Big C2 ทุกวนัองัคาร โดยความร่วมมือจาก คุณวิชาญ สัจจาพิทกัษก์ุล บริษทั วิ

ชาญโปรโมชนั จาํกดั ใหก้ารสนบัสนุน โดยจะมีการจดัหาแหล่งเงินทุนกูย้มืใหแ้ก่พ่อค่าแม่ขายทีมาร่วมจาํหน่ายใน

อตัราดอกเบียตอ่ เพอืเป็นทุนในการคา้ขายตอ่ไป 

มติทีประชุม รับทราบ 

- โครงการ/กจิกรรมด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต 

นายจิตรกร เผด็จศึก (ประธาน) กล่าววา่หอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา ไดต้ระหนกัและเห็นความสาํคญัของ 

สุขภาพคนพิการจึงไดจ้ดัทาํโครงการส่งเสริมพฒันาคุณภาพชีวิตคนพิการและผูดู้แลคนพิการ เพือเป็นการเฝ้าระวงั

และดูแลสุขภาพเบืองตน้สําหรับคนพิการเพือสร้างเสริมสุขภาพใหไ้ดรั้บบริการทีดีอยา่งทวัถึงและเท่าเทียมกนัเพือให้

ผูพ้ิการมีคุณภาพชีวิตทีดีขึน 

  วัตถุประสงค์ 

    1.เพือส่งเสริมให้เกิดการพฒันาคุณภาพชีวิตคนพิการและผูดู้แลคนพิการไดรั้บการดูแลสุขภาพแก่ 

     คนพิการ ทีถูกตอ้งและเหมาะสม 

 2.  เพือใหค้นพิการและผูดู้แลคนพิการไดรั้บความรู้เกียวกบัสุขภาพ  และดูแลรักษาเอาใจใส่อย่างถูกวิธี 3.  เพอืให ้  

      ความรู้ดา้นการป้องกนัและการดูแลสุขภาพให้แก่คนพิการและผูดู้แลคนพิการ 

  มติการประชุม รับทราบ 

- โครงการ “หอการค้าปันสุข”  

นายจิตรกร เผด็จศึก (ประธาน) กล่าววา่ โครงการ “หอการคา้ปันสุข”การมอบอาหารแก่บุคลากรทางการแพทยโ์ดย 



 
 

ทาํงานร่วมกนั ระหว่าง หอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา สมาคมชาวฉะเชิงเทรา สภาวฒันธรรมไทย-จีน และส่งเสริมความสัมพนัธ์ 

ผูป้ระกอบการรุ่นใหม่ YEC สโมสรไลออนส์ฉะเชิงเทรา ชมรมโรงสีขา้วจงัหวดัฉะเชิงเทรา  และชมรมวิงเมืองแปดริวทาํอาหาร

กล่องให้แก่บุคลากรทางการแพทยท์ีทาํการฉีดวคัซีนทีมหาวิทยาลยัราชภฎัราชนครินทร์ ตงัแต่เดือนมิถุนายน-เดือน

ตุลาคม  

มติการประชุม รับทราบ 

   -  การส่งเสริมอาชีพแก่คนพิการ ตามมาตรา  พรบ.ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพกิาร           

พ.ศ.  และทีแก้ไขเพมิเติม (ฉบับที ) พ.ศ.  มาตรา   ,  ,  

นายจิตรกร เผด็จศึก (ประธาน) กล่าววา่ หอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา ไดเ้สนอในการประชุม

คณะอนุกรรมการส่งเสริมและพฒันาคุณภาพชีวิตคนพิการประจาํจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

ประเดน็ด้านการพฒันาคุณภาพชีวิต 

ประเด็นที 1)  การพฒันาดา้นการศึกษาของจงัหวดัฉะเชิงเทราทีอยู่ในเกณฑต์าํกวา่มาตรฐาน 

ประเด็นที 2)  การสร้างจงัหวดัฉะเชิงเทรา ใหเ้ป็นเมืองน่าอยู ่โดยเนน้ความสะอาดปลอดภยั 

ประเดน็ด้านการแก้ไขปัญหา 

ประเด็นที )  ขอให้หน่วยงานภาครัฐกาํหนดแนวทางแกไ้ขปัญหาทางขา้มรถไฟในพืนทีเพือใหเ้กิดความ  

ปลอดภยัในชีวิตและทรัพยสิ์นของประชาชน 

ประเด็นที 2) ขอให้หน่วยงานทีรับผิดชอบเรืองแนววางท่อต่างๆ ทีอยูใ่ตดิ้นชีแจงแนวทางการป้องกนัการเกิด      

อนัตรายแก่ประชาชนอยา่งทวัถึงอยา่งเป็นรูปธรรม (ท่อก๊าซ ท่อแก๊ส ท่อนาํดิบ) 

ประเด็นที 3) ขอให ้กกร.จงัหวดัฉะเชิงเทรา เขา้ไปมีส่วนร่วมในโครงการทีมีผลกระทบตอ่ภาคประชาชน 

มติการประชุม รับทราบ 

.  โครงการ/กจิกรรมด้านสิงแวดล้อม 

นายจิตรกร เผด็จศึก (ประธาน) กล่าวว่า หอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา จะทาํโครงการปลูกป่า ณ พืนทีอาํเภอ

สนามชยัเขต จงัหวดัฉะเชิงเทรา เพือเป็นการอนุรักษสิ์งแวดลอ้ม และเป็นอาหารและและทีอยูส่ัตวต์่างๆ ทีอยูใ่นป่า 

โครงการปลูกป่า ณ พืนทีอาํเภอสนามชยัเขต จงัหวดัฉะเชิงเทรา  

 มติการประชุม รับทราบ 

 

วาระที  เรืองเพือพจิารณา 

- แนวทางการช่วยเหลือผู้ประกอบการค้า ในสถานการณ์ Covid-19 

นายจิตรกร เผด็จศึก (ประธาน) กล่าววา่ หอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา ไดป้ระสานงานทางสาํนกังาน

ประกนัสังคมจงัหวดัฉะเชิงเทรา เรืองการฉีดวคัใหก้บัพนกังานบริษทั ของสมาชิหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา ทีมี

ประกนัสังคมใหไ้ดฉี้ดวคัซีนเร็วขึน  

มติทีประชุม รับทราบ 



 
 

- ขอใช้พืนทีสนามยินปืน ค่าย ช.พนั  ในการจัดงานกาชาดหรืองาน/กจิกรรมต่างๆ  

นายจิตรกร เผด็จศึก (ประธาน) กล่าววา่ หอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา ไดท้าํหนงัสือถึงผูว้า่ราชการจงัหวดั 

ฉะเชิงเทรา ในการขอใชพื้นทีขอใชพ้นืทีสนามยนิปืน ค่าย ช.พนั  ในการจดังานกาชาดหรืองาน/กิจกรรมต่างๆ  

รอประสานงานจากหน่วยงานทีเกียวขอ้ง 

มติทีประชุม รับทราบ 

วาระที  ข้อเสนอเข้าสู่ กกร. และ กรอ.จังหวัดฉะเชิงเทรา 

นายจิตรกร เผด็จศึก (ประธาน) กล่าววา่ ประเด็นการติดตามเพือใหเ้กิดเป็นรูปธรรม 

       ประเด็นที 1) โครงการก่อสร้างทางหลวงสายเลียงเมืองฉะเชิงเทรา เพือแกไ้ขปัญหาการจราจรติดขดัและ 

                            รองรับเขตพฒันาพิเศษภาคตะวนัออก 

       ประเด็นที 2) โครงการสูบนาํคืนถิน 

       ประเด็นที 3) โครงการยกระดบัคุณภาพนาํประปาเพือนาํไปสู่ประปาดืมได ้

      ประเด็นที 4) การส่งเสริมการท่องเทียวทางสายนาํ “โครงการท่องเทียวชุมชนบา้นท่าอิฐ ไหวพ้ระศกัดิสิทธิทาง  

                                       สายนาํ” 

       ประเด็นที 5) ติดตามโครงการก่อสร้างถนนสายลาดกระบงั-อ่อนนุช ทีล่าชา้เกิดผลกระทบต่อประชาชน 

        ประเด็นที 6) ติดตามความคืบหนา้โครงการอา่งเก็บนาํหว้ยกรอกเคียน และอ่างเก็บนาํคลองกะพง 

       ประเด็นที 7) การติดตามโครงการรถบรรทกุสีขาว จงัหวดัฉะเชิงเทรา 

ประเดน็อืนๆ 

         ประเด็น     ขอใหเ้งินจากการประมูลเลขทะเบียนสวยของจงัหวดัฉะเชิงเทรา เงินทีไดค้วรอยูใ่นจงัหวดั 

                             อยา่งนอ้ย 50% ไม่ควรไปอยูส่่วนกลางทงัหมด 

 มติทีประชุม รับทราบ 

วาระที  สารประธานกรรมการหอการค้าไทย ประจําเดือนกรกฎาคม  

 นายจิตรกร เผด็จศึก (ประธาน) กล่าวว่า แนวทางการดาํเนินงานในสถานการณ์ COVIDภาคเอกชน ของภาค

ตะวนัออก (กิจกรรมและความร่วมมือหอการคา้จงัหวดัภาคตะวนัออก) 

หอการค้าจังหวัดระยอง ไดรั้บมอบหมายจากจงัหวดัระยอง โดยสํานักงานสาธารณสุขจงัหวดัระยอง ให้ดาํเนินการ 

เป็นศูนย์ถ่ายทอดสด เพือแถลงสถานการณ์โควิด -  ของจังหวดัระยอง เป็นประจาํทุกวนัมาตังแต่ปลายเดือน

เมษายน ถึง ปัจจุบนั หอการคา้จงัหวดัระยอง รับผิดชอบในการจดัหาทีมงานเบืองหลงั และอุปกรณ์ในการายทอดสด 

หอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา ร่วมสนับสนุน เครืองใช้ไฟฟ้า อาหาร และเครืองดืม ให้กบับุคลากรทางการแพทย ์ที

ทํางานด้าน Covid-19 อยู่โรงพยาบาลสนาม ในพืนทีจังหวดัฉะเชิงเทรา ให้ทางสํานักงานสาธารณะสุขจังหวดั

ฉะเชิงเทรา  

หอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทราสนบัสนุนอุปกรณ์ทาการแพทยแ์ละสิงของต่างๆ ใหก้บัโรงพยาบาลพุทธโสธรในการฉีด

วคัซีนป้องกนัโควิด - ลาํโพงแบบถือและมีไมด์  เครือง - วิทยุสือสาร  -สมควรอิงเจ็ทให้ยืม  เครือง วิชาญโปรโม



 
 

ชัน  เครือง เพชรบัวสุวรรณ  เครือง-เครืองจ่าย alcohol gel เท้าเหยียบ   -พัดลมไอนํา  (บริษัท เรืองวา

สแตนดาร์ดอินดสัตรี จาํกดั ใหย้มื) -ป้าย Standee 20) 

หอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา ทาํโครงการหอการคา้ปันสุข สนบัสนุนขา้วกล่องทุกวนัทีมีการฉีดวคัซีน ทีมหาวิทยาลยั

ราชภฎัราชนครินทร์ วนัละประมาณ  -  กล่อง ให้บุคลากรทางการแพทย ์เจ้าหน้าทีสาธารณสุข เจ้าหน้าที

อาสาสมคัร ทหาร ตาํรวจ และอสม ทีมีหน้าทีปฏิบตัิหน้าทีการฉีดวคัซีนและดูแลสถานทีการฉีดวคัซีน ให้สําเร็จ

ลุล่วงตามเป้าหมาย  

หอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา โดยคุณประโยชน์ โสรัจจกิจ อดีตประธานหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา สนับสนุนเนือ

ปลากะพงยกัษ์ 100 กิโลกรัม มูลค่า 35,000 บาท แก่หอการค้าจงัหวัดฉะเชิงเทรา เพือนําไปทาํอาหารกล่องแจก

บุคลากรทางการแพทย ์ทีไปปฏิบติัหน้าทีอยูที่โรงพยาบาลสนามในพนืทีจงัหวดัฉะเชิงเทรา พร้อมทงั บริจาคเนือปลา

กะพงยกัษ ์100 กิโลกรัม มูลค่า 35,000 บาท และ บริจาคลูกชินปลากะพง ตรา ทีฟู๊ ด โดยบริษทั ไทยยูเนียน ฟีดมิลล ์

จาํกัด (มหาชน) มูลค่า 20,000 บาท ให้กับครัวลูกหลวงพ่อโสธรในการทาํอาหารแจกประชาชนผูเ้ดือดร้อนจาก

สถานการณ์ COVID  

หอการค้าจังหวัดชลบุรี มอบเงินรายไดจ้ากการจดักิจกรรมกอลฟ์การกุศลหอการคา้จงัหวดัชลบุรี ใหก้บัโรงพยาบาล

พนสันิคม เพือประโยชน์และสมทบทุน 

 หอการค้าจังหวัดตราด ร่วมกบัสภาเกษตรกรจงัหวดัตราด แบ่งปันผลไม ้(เงาะ ) จาํนวน 1.8 ตนั ใหก้บัประชาชนและ

ส่วนราชการ และส่วนหนึงนําใส่ตูปั้นสุข หนา้จวน ผวจ.ตราด เพือแจกจ่ายให้ประชาชนทวัไป      

 มติทีประชุม รับทราบ 
 

วาระที  เรืองอืนๆ   

นายจิตรกร เผด็จศึก (ประธาน) กล่าววา่หอการคา้ไทยขอเชิญชวนหอการคา้จงัหวดั ร่วมส่งผลงานการ

ประกวดรางวลั ประจาํปี   

- ผู้ว่าราชการจังหวัด “สําเภาทอง” 

- หอการค้ายอดเยียม 

- TCC Connect 

- สิทธิประโยชน์สมาชิก 

ระยะเวลาการรวบรวมผลงานและจดัทาํขอ้มูล : เดือนกนัยายน  – สิงหาคม  

หลกัเกณฑ์คะแนน การมอบรางวัลหอการค้ายอดเยียม ประจําปี 2564 

ผูที้ไดรั้บรางวลัหอการคา้ยอดเยยีมตอ้งมีคะแนน ดงันี 

เอกสาร 80 คะแนน + คณะกรรมการ 20 คะแนน รวมเป็น 100 คะแนน 



 
 

เกณฑ์การให้คะแนนการผู้ว่าราชการจังหวัด ให้ได้รับรางวัลสําเภาทอง ประจําปี 2564 

คะแนนการพิจารณา แบ่งเป็น 2 ส่วน 

ผลงานของผูว้า่ราชการจงัหวดั 70  คะแนน  คะแนนจากคณะกรรมการ      30  คะแนน รวมเป็น 100 คะแนน 

หอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา ไดท้าํผลงานส่งเขา้ประกวดทุกปี และไดรั้บรางวลัหอการคา้ยอดเยียมและผูว้า่

สําเภาทองติดกนัเป็นเวลาหลายปี ปีนีขออนุญาต ส่งผลงานของผูว้่าราชการจงัหวดัฉะเชิงเทรา เขา้ประกวดรางวลั

สําเภาทอง ประจาํปี 2564  

มติทีประชุม รับทราบ 

ปิดประชุม เวลา  .  น. 

 

( นายจอมพงษ ์ชูทบัทิม  ) 

เลขาธิการหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา /ตรวจรายงานการประชุม 

 

นายพรชยั ธรรมจรูญ  ผูจ้ดัการหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา / บนัทึกรายงานการประชุม 

นางนาํฝน ชะเอมทอง   เจา้หนา้ทีหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา / พิมพร์ายงานการประชุม 

 

 
 


