
 
 

รายงานการประชุมคณะทีปรึกษาและคณะกรรมการบริหารหอการค้าจังหวดัฉะเชิงเทรา ครังที /  

ในวันพฤหัสบดีที  กนัยายน   เวลา .  น. ผ่านระบบการประชุมออนไลน์  Application Zoom 
 

ผู้ร่วมประชุม 

 .นายจิตรกร  เผด็จศึก      ประธาน                                                                                                                       

 2.นายมนสั ตนังาม       รองประธาน 

 .นายอาทร  ผดุงเจริญ      รองประธาน 

 .นายวสันต ์      ศิรินภารัตน์      รองประธาน 

 5.นายกิตติ ตรงไตรรัตน์      รองประธาน 

 .นายณรงคศ์กัดิ แกว้เมืองเพชร      รองประธาน 

 .นายพงษศ์กัดิ   เสริมศกัดิศศิธร      รองประธาน 

.นายพงศธ์ร เผา่บรรจง      รองประธาน 

.นายวสันต ์ วโรกร       รองประธาน 

10.นายยทุธนา  มาตเจือ       รองประธาน 

.นางอาภรณ์ วชัระ       รองประธาน 

12.นายไพฑูรย ์ ตระการศกัดิกุล      รองประธาน 

13.นางขนัคาํ ศรีวรรณ      รองประธาน 

14.นางปาลาวดี เนืองจาํนงค ์      รองประธาน 

.นางวรนิต กตญาณ       รองประธาน 

 16.นายจอมพงษ ์ชูทมัทิม      เลขาธิการ 

 .น.ส.อภินนัทภ์รณ์ ใตห้ลา้สถาพร     ผูช่้วยเลขาธิการ 

.นายปราการ ปินเจริญ      ผูช่้วยเลขาธิการ 

 19.นายธานินทร์  เสริมศกัดิศศิธร      เหรัญญิก 

20.นายสมควร  ศรีชยั       ประชาสัมพนัธ์ 

.นายมงคล  ดาํรงสุทธิพงศ ์      ปฏิคม 

22.วา่ที ร.ท.สมศกัดิ  ยคุขะระ      กรรมการ 

.นายสุรัตน์   จรกรรณ       กรรมการ 

24.นายธนเดช  จดัพิทยานุภาพ      กรรมการ 

25.นางพรภิรมย ์ ศิริปุณย ์      กรรมการ 

30.น.ส.ปคุณา  บุญเกือ       กรรมการ 

.นางภคัชญัญา       ศรีชวนะ      กรรมการ 

.น.ส.สรวงสุดา กอหา       กรรมการ 



 
 

33.นายพิรธรรม จิงเจริญ       กรรมการ 

34.นายป้อง  ช่วยณรงค์       กรรมการ 
 

วาระที  เรืองประธานแจ้งให้ทีประชุมทราบ 

- กจิกรรมร่วมกบัหอการค้าไทยและหอการค้าจังหวัดอืนๆ 

หอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา ไดใ้หก้ารสนบัสนุนดา้นวิทยากรการประชุมโครงการเชิงปฏิบติัการสร้าง 

รายไดจ้ากกิจการอาหารปลอดภยั (โรงพยาบาล โรงเรียน โรงแรม ร้านอาหาร) ในวนัที  กนัยายน  โดยหอการคา้จงัหวดั

ฉะเชิงเทรา ไดรั้บความร่วมมือจาก  คุณชยัรัตน์ โสธรนพบุตร รองประธาน ให้เกียรติร่วมเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ ใน

เรืองกระบวนการตรวจสอบคุณภาพสินค้าสู่กิจกรรมอาหารปลอดภัย  ร. และ คุณจอมพงษ์ ชูทับทิม รองประธานและ

เลขาธิการ บรรยายในหัวขอ้การเชือมโยงเครือข่ายช่องทางการตลาดอาหารปลอดภยั และการจดัทาํแผนขบัเคลือนการสร้าง

รายไดด้ว้ยกิจการอาหารปลอดภยัดว้ย 

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

ระดมความเห็นดา้นความ ร่วมมือระหวา่งหอการคา้ไทย (กลุ่มหอการคา้จงัหวดั) และมหาวิลยัหอการคา้ไทย ผา่น

โปรแกรม)  ผา่น Video Conference (ระบบ Webex) 

นายจอมพงษ์ ชูทบัทิม ประธานคณะทาํงานขบัเคลือนโครงการ TCC Connect หอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา 

ประชุมคณะทาํงานเพือหารือการขบัเคลือนการทาํงาน TCC Connect ของหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา เพือเป็นการ

เพิมโอกาสและศักยภาพให้เข้มแข็งด้วยเครือข่ายพันธมิตรทางธุรกิจทียงัยืน โดยมีนายประโยชน์ โสรัจจกิจ 

คณะกรรมการขบัเคลือน TCC Connect และสิทธิประโยชน์ (ภาคตะวนัออก) หอการคา้ไทย เขา้ร่วมประชุม เพือให้

แนวนโยบายการขับเคลือนให้เกิดเป็นรูปธรรมต่อไป เมือ  ตุลาคม  เวลา .  น. ณ ห้องประชุม อาคาร

หอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา 

 หอการค้าจงัหวดัฉะเชิงเทรา ร่วมกับ สโมสรไลออนส์ฉะเชิงเทรา สภาวฒันธรรมไทย-จีน และส่งเสริม

ความสัมพนัธ์ สมาคมชาวฉะเชิงเทรา ชมรมวิงเมืองแปดริว ผูป้ระกอบการรุ่นใหม่ YEC ในนาม โครงการ "หอการคา้

ปันสุข" ร่วมกบั  โรงพยาบาลวดัสมานรัตนาราม  ร่วมกิจกรรมร่วมใจบริจาคโลหิต ในสถานกาณ์แพร่ระบานของ

ไวรัส Covid-  และสนับสนุนสภากาชาดไทยเพือส่งต่อไปยงัผูป่้วยทียงัรอคอยโลหิตอีกจํานวนมาก กาํหนดจดั

กิจกรรมในวนัพฤหัสบดีที  ตุลาคม  เริมเวลา .  น. - .  น. ณ อาคารชนั  โรงพยาบาลวดัสมานรัตนา

ราม อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา ผูแ้จง้ความประสงคร่์วม 

 ตุลาคม  เวลา .  น. กรรมการและสมาชิกหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา ร่วมพิธีถวายนาํสรงสรีระ

สังขาร ท่านเจา้คุณพระมงคลสุทธิคุณ หลวงปู่ ฟู อดีตเจา้อาวาสวดับางสมคัร อดีตทีปรึกษาเจา้คณะอาํเภอบางปะกง  

ณ ศาลาการเปรียญวดับางสมคัร ต.บางสมคัร อ.บางปะเกง จ.ฉะเชิงเทรา 

หอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา ร่วมกบั สํานกังานพฒันาสังคมและความมนัคงของมนุษย ์และสํานักงานจดัหา

งานจังหวดัฉะเชิงเทรา ร่วมดาํเนินโครงการ "หอการค้าปันสุข ลงพืนทีเยียมบ้านคนพิการและสํารวจข้อมูลการ

ประกอบอาชีพ ตามมาตรา 35 เพือส่งเสริมการสร้างงานสร้างอาชีพแก่คนพิการ ในวนัที  ตุลาคม   



 
 

 ลงพืนทีสาํรวจขอ้มูลคนพิการเพือส่งเสริมการสร้างงานสร้างอาชีพ ตามมาตรา 35 ณ ชมรมบา้นสวนสายใย

กอ้นแกว้ อ.คลองเขือน จงัหวดัฉะเชิงเทรา มีผูพ้ิการในความดูแล 16 คน ซึงเป็นศูนยพ์ฒันาชีวิตผูป่้วยจิตเวช พฒันา

ชีวิตผูป่้วยจิตเวชแบบองค์รวม ทงัด้านร่างกาย จิตใจ สังคมและจิตวิญญาณ เพือฟืนฟู และพฒันาผูป่้วยจิตเวช เปิด

โอกาสใหผู้ป่้วยจิตเวชไดพ้ฒันาชีวติและสามารถดาํรงชีวิตไดอ้ย่างคนปกติทวัไปพฒันารูปแบบการฟืนฟูผูป่้วยจิตเวช

ในชุมชนโดยการเสริมสร้างให้ผูป่้วยจิตเวชในการทาํหนา้ทีพลเมืองทีดี  

ลงพืนทีสํารวจขอ้มูลคนพิการเพือส่งเสริมการสร้างงานสร้างอาชีพ ตามมาตรา 35 ณ วดัหนองปรือ ต.เขาหิน

ซ้อน อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา ซึงมีผูพิ้การทีจะเขา้ไปสํารวจเพือส่งเสริมการสร้างงานสร้างอาชีพ จาํนวน 2 คน 

ซึงพิการทางจิต 1 คน และพิการทางการเคลือนไหว 1 คน ซึงปัจจุบนัทางเจา้อาวาสวดั ไดอุ้ปการะไว ้ 

ลงพืนทีสํารวจข้อมูลคนพิการเพือส่งเสริมการสร้างงานสร้างอาชีพ ตามมาตรา 35 ณ หมู่ 5 ต.คลองนา อ.

เมือง จ.ฉะเชิงเทรา ซึงมีผูพิ้การทีพิการทางการเคลือนไหว เป็นหญิง อาย ุ55 ขาซ้ายขาด และเป็นโรคเบาหวาน นงัรถ

วิวแชร์ มีความตอ้งการรถเข็นเพือคา้ขายไก่ปิง-ยา่ง ขายของทอด และของบริโภค ทีตลาดใกลบ้า้น   

ลงพนืทีสํารวจขอ้มูลคนพิการเพือส่งเสริมการสร้างงานสร้างอาชีพ ตามมาตรา 35 ณ หมู่ 2 ต.บางตีนเป็ด อ.

เมือง จ.ฉะเชิงเทรา ซึงมีผูพ้ิการทีพิการทางการเคลือนไหว เป็นชาย นงัรถวิวแชร์ มีความตอ้งการประกอบอาชีพขาย

ปลาตากแหง้ ปลาสลิด ในชุมชนทีอาศยัอยู ่   

24 ตุลาคม 2564 คณะกรรมการหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา ร่วมทอดกฐิน ณ วดัไชยภูมิธาราม (ท่าอิฐ)ต 

บางพระ อ เมือง จ ฉะเชิงเทรา 

หอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา ร่วมกบั สํานกังานพฒันาสังคมและความมนัคงของมนุษย ์และสํานักงานจดัหา

งานจงัหวดัฉะเชิงเทรา ร่วมดาํเนินโครงการ "หอการค้าปันสุข" ลงพืนทีเยียมบ้านคนพิการและสํารวจขอ้มูลการ

ประกอบอาชีพ ตามมาตรา 35 เพือส่งเสริมการสร้างงานสร้างอาชีพแก่คนพิการ ในวนัที 25 ตุลาคม 2564   

 เวลา 9.00 น. นางจรูญ ฉายฉันท์ อายุ 73 ปี อาศัยอยู่บ้านเลขที 55 หมู่ 7 ต.บางเตย อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 

พิการดา้นการเครืองไหว (อุบติัเหตุรถลม้) เพอืพิจารณาในการส่งเสริมอาชีพการเลียงไก่ การปลูกผกั การเลียงกบ และ

การเลียงเป็ดเทศ 

 เวลา 10.00 น. นายอดิศร ศรีพงษ์ อายุ 39 ปี อาศยัอยู่บา้นเลขที 59 หมู่ 5 ต.บางกะไห อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 

พิการทางการเคลือนไหว (เส้นเลือดในสมอบแตก) เพือพิจารณาส่งเสริมอาชีพการเลียงกุง้กา้มกาม ในทีทาํกิน 6 บ่อ 

ปัจจุบนัอาศยัอยูก่บัภรรยา ซึงเป็นผูดู้แล 

 เวลา 11.30 น. นางสาวศศิมาภรณ์ สุขสบาย อายุ 27 ปี อาศยัอยู่บา้นเลขที 105/2 หมู่ 7 ต.บางพระ อ.เมือง จ.

ฉะเชิงเทรา (พิการทางสติปัญญา) เพือพิจารณาส่งเสริมอาชีพการคา้ขายของชาํ 

เวลา 11.00 น. นางเพ็ชรไพลิน เขียวละลิม อายุ  47  ปี อาศยัอยู่บา้นเลขที 36/91 หมู่ 6 ต.บางพระ อ.เมือง จ.

ฉะเชิงเทรา พิการทางการเคลือนไหว (ใส่ขาเทียมขา้งขวา) เพือพิจารณาส่งเสริมอาชีพการขายส้มตาํ ไก่ยา่ง และกาแฟ 



 
 

 ตุลาคม  เวลา .  น.นายวฒันา รัตนวงศ ์นายประโยชน์ โสรัจจกิจ ประธานทีปรึกษากิตตมศกัด ิ

นายจิตรกร เผด็จศึก ประธาน นายจอมพงษ ์ชูทบัทิม เลขาธิการ นายโชติอนนัต ์ปินถานนัท ์ประธานYEC นายอาทร 

เสริมศกัดิศศิธร เลขาธิการ YEC 

26 ตุลาคม 2564  เวลา 16.00 น. คณะกรรมการหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา ร่วมพิธีนอ้มถวายมุทิตาสักการะ 

พระประชาธรรมนาถ (ไพรัตน์ ปญญาธโร) เจา้อาวาสวดัสมานรัตนาราม เจา้คณะอาํเภอท่าตะเกียบ -แปลงยาว 

(ธรรมยตุ) ดาํรงตาํแหน่ง เจา้คณะจงัหวดัฉะเชิงเทรา (ธรรมยุต) ณ เรือนรับรองเจา้อาวาส วดัสมานรัตนาราม ต.บาง

แกว้ อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา                                                                                                                               

 

- กจิกรรมภาครัฐ 

 -  กนัยายน  นายจอมพงษ ์ชูทบัทิม  เลขาธิการ ร่วมเขา้ฝึกอบรมเชิงปฏิบติัการหลกัสูตรการพฒันา

บุคลากรในดา้นการใหค้าํปรึกษาแนะนาํเบืองตน้ในรูปแบบออนไลน์ผา่นระบบ Zoom video conference 

   กันยายน  เวลา .  น. นายอาทร ผดุงเจริญ รองประธาน ร่วมประชุมคณะทํางานแผนและ

ฐานขอ้มูลทรัพยากรนาํจงัหวดัฉะเชิงเทรา ครังที  /  ผ่านสืออิเล็กทรอนิกส์โดยใช ้ Application  Zoom cloud 

meeting 

 20 กนัยายน  เวลา .  น. นายจิตรกร เผด็จศึก ประธาน ร่วมประชุมเพือขบัเคลือนโครงตลาดอจัฉริยะ

ตน้แบบ (  Riew Smart Market) ผา่นระบบประชุมทางไกล  video conference 

 กันยายน  เวลา .  น. นายจิตรกร เผด็จศึก ประธาน ร่วมพิธีมอบเครืองอุปโภคบริโภคตาม

โครงการช่วยเหลือเครืองอุปโภคบริโภคแก่คนพิการและครอบครัวคนพิการทีได้รับผลกระทบจากสถานการณ์

การแพทยร์ะบาดของโรคติดเชือไวรัสโคโรนา  โควิด-  ณ ห้างสรรพสินคา้แม็คโครสาขาฉะเชิงเทรา ตาํบลวงั

ตะเคียน จงัหวดัฉะเชิงเทราโดยมีผูว้า่ราชการจงัหวดันายไมตรี ไตรติลานนัท ์เป็นประธานในพิธีเปิด  

 สิงหาคม  เวลา . - .  น. นายไพฑูรย ์ตระการศกัดิดิกุล รองประธาน ร่วมกิจกรรมตามภารกิจ

ทีมสนบัสนุนโรงงานปลอดภยัผ่านระบบออนไลน์ โปรแกรม Zoom  ณ ห้องประชุมสํานักงานอุตสาหกรรมจงัหวดั

ฉะเชิงเทรา  

 กันยายน  เวลา .  น. นายจิตรกร เผด็จศึก ประธาน ร่วมงานประชาสัมพันธ์เปิดตวัโครงการ

ฉะเชิงเทรา Smart  City – Smart Mobility ณ ลานพระอุโบสถวดัโสธรวรารามวริหาร อาํเภอเมือง จงัหวดัเชิงเทรา  

 กันยายน  เวลา .  น. นายจอมพงษ์ ชูทับทิม เลขาธิการ ร่วมประชุมคณะกรรมการให้ความ

ช่วยเหลือผูป้ระสบภยัพิบติัจงัหวดัฉะเชิงเทรา ครังที  /  ณ ห้องประชุมศรีสุนทรโวหาร (นอ้ย อารยางค์กูร) ชนั 

 ศาลากลางจงัหวดัเทรา 

  กนัยายน  เวลา .  น. นายจิตรกร เผด็จศึก ประธาน นายณรงคศ์กัดิ แก้วเมืองเพชร รองประธาน 

ร่วมกิจกรรมเนืองในวนัพระราชทานธงชาติไทย ณ บริเวณเสาธงของศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา  

 กนัยายน  เวลา . - .  น. นายจิตรกร เผด็จศึก ประธาน นายจอมพงษ์ ชูทบัทิม รองประธาน

ร่วมระดมความคิดเห็นดา้นความร่วมมือระหว่างหอการคา้ไทย (กลุ่มหอการคา้จงัหวดั) และมหาวิลยัหอการคา้ไทย 

ผา่นโปรแกรม Cisco WebEx  

 กนัยายน  เวลา .  น. นายจิตรกร เผด็จศึก ประธาน ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจาํเดือน

กนัยายน  ณ สถานทีตงัหน่วยงาน ผา่นระบบออนไลน์โดยใช ้Application  Zoom cloud meeting  



 
 

 กนัยายน  นายจอมพงษ ์ชูทบัทิม เลขาธิการ ร่วมประชุมระดมความคิดเห็นเรืองการจดัทาํยุทธศาสตร์

ติดใจยางพาราแห่งชาติ  -  ประชุมผา่น Zoom Meeting 

 กนัยายน  เวลา .  ถึง .  น. นายณรงคศ์กัดิ แกว้เมืองเพชร รองประธาน ร่วมประชุมเพือหารือ

มาตรการป้องกนัแกไ้ขและลดผลกระทบสิงแวดลอ้มเบืองตน้กลุ่มย่อย ครังที   โครงการสํารวจและออกแบบทาง

หลวง ช่องจราจรทางเลียงเมืองฉะเชิงเทรา (ดา้นเหนือ) ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาํบลท่าไข่ อาํเภอ

เมือง จงัหวดัฉะเชิงเทรา 

 ตุลาคม  เวลา .  น. นายจิตรกร เผด็จศึก ประธาน ร่วมประชุมการจดังานนมสัการหลวงพ่อโสธร

และงานประจาํปีจงัหวดัฉะเชิงเทรา  ณ หอ้งประชุมมรุพงศศิ์ริพฒัน์ ชนั  ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

 ตุลาคม  เวลา .  - .  น. นายมนสั ตนังาม  รองประธาน ร่วมการประชุมระดมความคิดเห็นใน

พืนที ครังที   โครงการศึกษาออกแบบการพฒันาแหล่งท่องเทียวในเขตพฒันาการท่องเทียว  ณ สํานกังานท่องเทียว

และกีฬาจงัหวดัฉะเชิงเทรา  

7 ตุลาคม 2564 เวลา 10.30 น. นายวสันต ์วโรกร รองประธาน ร่วมประชุมการมอบนโยบายและเปิดตวัแผน

ปฎิบติัการเกษตรอจัฉริยะ ปี พ.ศ. 2565-2566  ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ผา่นระบบประชุมทางออไลน์ 

8 ตุลาคม 2564 เวลา 09.30 - 11.00 น. นายจอมพงษ ์ทบัทิม เลขาธิการ ร่วมประชุมเพือหารือแลกเปลียนความคิดเห็น

เกียวกบัการพฒันาและแกไ้ขปัญหาเศรษฐกิจภาคตะวนัออก ผ่านระบบ Zoom Miss ting  

11 ตุลาคม 2564 เวลา 13.30 น. นายจิตรกร เผด็จศึก ประธาน ร่วมประชุมคณะทาํงานฝ่ายขบวนแห่หลวง

พ่อโสธรทางบก ณ ห้องประชุมมรุพงษศ์ิริพฒัน์ ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา   

11 ตุลาคม 2564 เวลา 09.30 - 12.00 น. นายจิตรกร  เผด็จศึก ประธาน ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการจดัระบบ

การจราจรทางบก (อจร.) จงัหวดัฉะเชิงเทรา ครังที  / 2564 ผ่านระบบ Application  Zoom cloud meeting ณ ห้อง

ประชุมพระยาศรีสุนทรโทรหาร ชนั  ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา  

12 ตุลาคม 2564 เวลา 13.00 - 14.00 น. นายจิตรกร เผด็จศึก ประธาน นายจอมพงษ์ ชูทบัทิม เลขาธิการ นาย

โชติอนันต์ ปินถานันท์ ประธาน YEC  ร่วมฟังบรรยายเรืองการจดัการฐานข้อมูล SME Big Data โดยผ่านระบบ 

Google meet 

  12 ตุลาคม 2564 เวลา 09.30 น. นายจอมพงษ์  ทับทิม เลขาธิการ ร่วมประชุมคณะกรรมการพิจารณาแผนงาน

ประกอบกิจการฆ่าสัตว ์ประจาํจงัหวดัฉะเชิงเทรา ผา่นระบบทางไกล Video Conference Zoom  

14 ตุลาคม 2564 13.30 น. นายจิตรกร เผด็จศึก ประธาน ร่วมประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวดั

ฉะเชิงเทรา ณ ห้องประชุมวิทยาลัยสารพดัช่างฉะเชิงเทรา อาคารสองชัน  ตาํบลบางตีนเป็ด อาํเภอเมือง จงัหวดั

ฉะเชิงเทรา 

14 ตุลาคม 2564 เวลา 13.00 ถึง 15.00 น. นายวฒันา รัตนวงศ์ ประธานกิตติมศกัดิ นายประโยชน์ โสรัจจกิจ 

ประธานกิตติมศกัดิ ร่วมประชุมคณะกรรมการหอการคา้ไทย ครังที / 2564 โดยวิธี conference ผ่านระบบ Google 

Miss  



 
 

17 ตุลาคม 2564 เวลา 10.00 น. นายจิตรกร เผด็จศึก ประธาน ร่วมเป็นเกียรติวนัตาํรวจประจาํปี 2564 ณ ห้อง

ประชุมจินดาหลวง ชนั  ตาํรวจภธูรจงัหวดัเชิงเทรา 

18 ตุลาคม 2564 นายจอมพงษ์ ชูทบัทิม เลขาธิการ ร่วมประชุมคณะกรรมการเพือแก้ไขปัญหาเกษตรอัน

เนืองมาจากผลิตผลการเกษตรระดบัจงัหวดัฉะเชิงเทรา ครังที  / 2564 ณ ห้องประชุมสุนทรพิพิธชัน  ศาลากลาง

จงัหวดัฉะเชิงเทรา 

20 ตุลาคม 2564 เวลา 13.30 น. นายจิตรกร เผด็จศึก ประธาน ร่วมประชุมคณะทาํงานฝ่ายขบวนแห่หลวง

พ่อโสธรทางบก ครังที  / 2564 ณ หอ้งประชุมมรุพงศ์ศิริพฒัน ์ชนั  ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

25 ตุลาคม 2564 เวลา 13.30 น. นายยุทธนา มาตเจือ รองประธาน ร่วมประชุมคณะทาํงานฝ่ายพิธีบวงสรวง 

ณ  ห้องประชุมมรุพงษศ์ิริพฒัน์ ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา  

25 ตุลาคม 2564 เวลา 15.30 น. นายจิตรกร เผด็จศึก ประธาน  ร่วมประชุมคณะทาํงานฝ่ายขบวนแห่หลวง

พ่อโสธรทางนาํ ณ ห้องประชุมมรุพงษศ์ิริพฒัน์ ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา  

26 ตุลาคม 2564 เวลา .  น. นายจอมพงษ์ ชูทับทิม เลขาธิการ ร่วมเดินทางโครงการสมาชิกสภาพบ

ประชาชนในพืนทีจงัหวดัภาคตะวนัออก ณ วดัทองนพคุณ ต ท่าขา้ม อ บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา  

26 ตุลาคม 2564 เวลา .  น. นางอาภรณ์  วชัระ รองประธาน ร่วมต้อนรับคณะกรรมการขับเคลือน

โครงการเพิมทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนทีไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ ณ ห้อง

ประชุมสุนทรพพิธิชนั  ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

27 ตุลาคม 2564 เวลา 9.30 น. นายจอมพงษ ์ชูทบัทีม เลขาธิการ ร่วมประชุมคณะกรรมการประสานและ

ขบัเคลือนนโยบายศาลพลงัประชารัฐประจาํจงัหวดัฉะเชิงเทรา ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาสํานกังาน

เกษตรจงัหวดัฉะเชิงเทรา  

27 ตุลาคม 2564 เวลา 13.00 น. นายชัยรัตน์  โสธรนพบุตร รองประธาน ร่วมเป็นเกียรติในการลงนามทาํ

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการ Factory sandbox ณ ห้องประชุมมรุพงษ์ศิริพฒัน์ ชัน  ศาลากลางจังหวดั

ฉะเชิงเทรา 

28 ตุลาคม 2564 เวลา 13.30 น. นางอาภรณ์ วชัระรองประธาน ร่วมประชุมคณะกรรมการขบัเคลือนโครงการ

เพิมทกัษะดา้นอาชีพแก่นกัเรียนครอบครัวยากจนทีไม่ได ้เรียนต่อจากจบการศึกษาภาคบงัคบั ครังที  / 2564 ณ ห้อง

ประชุมสุนทรพพิธิ ชนั  ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา  

มติทีประชุม รับทราบ 
  

วาระที  เรืองรับรองรายงานการประชุม ครังที /  

มติทีประชุม  รับรอง 
 

วาระที  เรืองสืบเนืองจากการประชุม พร้อมติดตามความคืบหน้าของโครงการ/กจิกรรม 

3.1 โครงการ/กจิกรรมด้านส่งเสริมการค้าการลงทุน 



 
 

นายจิตร เผด็จศึก (ประธาน) กล่าววา่ 

 โครงการจัดตังร้านค้าสวัสดิการ หอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา (จาํหน่ายสินคา้ราคาถูก ช่วยเหลือ

ผูป้ระกอบการและประชาชนทวัไป) พร้อมพิจารณาร่วมเป็นพาร์ทเนอร์กบั ร้านถูกดี มีมาตรฐาน 

ถูกดี มีมาตรฐาน คือ ร้านคา้ปลีกชุมชนทีทางเราจะร่วมลงทุนกบัร้านโชห่วยเดิมทีมีอยู่แลว้โดยจะ

ขายดีขึนเพราะ 

✓ถูกดีลงทุนใหท้งัสินคา้ และอุปกรณ์ในร้าน 

✓ถูกดีส่งสินคา้ถึงหนา้ร้าน ไม่ตอ้งเสียเวลาออกไปซือ 

✓ถูกดีมีโปรโมชนัลดราคาทุกวนั เพือดึงดูดลูกคา้เขา้ร้าน 

✓ถูกดีมีระบบจดัการ รู้ตน้ทุน กาํไร 

✓ถูกดีมีแบรนดที์มีสาขาทวัประเทศ 

✓ไม่มีความเสียงในการลงทุน 

ผลตอบแทนหรือรายได ้มาจากการแบ่งกาํไรทีเกิดขึนจากการขายสินคา้ ท่านร้านคา้รับ % ส่วนอีก % 

แบ่งให้ทางบริษทั ตวัอย่างเช่น กาํไรทีได ้ ,  บาท ทางร้านรับ ,  บาท อีก ,  บาท เป็นส่วนค่าดาํเนินการ

ทางธุรกิจทีแบ่งใหบ้ริษทั ดว้ยความทีร้านถูกดีนนัเนน้หลกัการลงทุนเท่าทีจาํเป็นสําหรับเจา้ของร้านโชห่วยเดิม ทาํให้

การลงทุนนนัมีเพียง  ส่วน  

. เงินปรับปรุงร้านคา้ ( -  แสนบาท ขนึอยูก่บัสภาพร้านเดิม)  

. เงินคาํประกนัสัญญา  แสนบาท (ไดคื้นหลงัหมดสัญญากบัทางถูกดี) มีเพียงเท่านี 

หากทางร้านผา่นการคดัเลือกและไมม่ีทุน   โดยทางร้านถูกดีมีมาตรฐาน มีการ 

ติดต่อกับธนาคารกสิกรไวใ้ห้ ซึงทางเจ้าของร้านสามารถยืนกู้ได้ในอัตราดอกเบียทีตํากว่าปกติ และไม่ต้องมี

หลกัทรัพยค์าํประกนั หากสนใจ ใหล้องสมคัรเขา้มาก่อนเพอืใหเ้จา้หนา้ทีไดล้งพนืทีสาํรวจร้านและ 

พิจารณาก่อน ขนัตอนการสมคัรและสาํรวจร้านฟรีไม่มีค่าใชจ้่ายใดและยงัไม่มีขอ้ผูกมดัใดดว้ย 

 การจัดตงัศูนย์รับเรืองราวร้องทุกข์ด้านการค้า การลงทุน 

นายจิตร เผด็จศึก (ประธาน) กล่าววา่ ขณะนีไดด้าํเนินการจดัตงัศูนยรั์บเรืองราวร้องทุกขด์า้นการคา้ 

การลงทุนเป็นทีเรียบร้อย  

 มติทีประชุม รับทราบ 
 

3.2 โครงการ/กจิกรรมด้านการเกษตร 

 โครงการตลาดนําการผลติ “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 ระบบการตรวจสอบยอ้นกลบัสินคา้ 

เกษตร แนวทางการดาํเนินโครงการเพือส่งเสริมให้เกษตรกรมีมาตรฐานในการผลิต และเพือประโยชน์ต่อผูบ้ริโภคที

สามารถตรวจสอบแหล่งทีมาของการผลิต ผา่นการแสกนคิวบาร์โค๊ด 



 
 

มติทีประชุม รับทราบ 

 โครงการจัดตังศูนย์การเรียนรู้ด้านเกษตรกรรม” 

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/แพะเนือ) 

นายจิตรกร เผด็จศึก (ประธาน) กล่าววา่ การส่งเสริมการเลียงปลากะพงยกัษ ์ ซึงพืนทีจงัหวดัฉะเชิงเทรา เป็น

พืนทีทีเหมาะสมในการเลียงปลากะพงอนัดบัตน้ๆ ของประเทศไทย และเนือปลากะพงสามารถนาํมาแปรรูปเป็น

อาหารไดห้ลากหลาย เป็นทีนิยมชองตลาดทงัในและต่างประเทศ ซึงกระบวนการทาํไดม้ีการใชเ้ทคโนโลยใีนการ

แปรรูปเพอืให้เกิดความสด สะอาด และมีมาตรฐาน ซึงหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา จะเขา้ไปส่งเสริมแก่เกษตรกร

อยา่งกวา้งขวางต่อไป 

 มติทีประชุม รับทราบ 

 โครงการเมืองเกษตรแปรรูป 

นายจิตรกร เผด็จศึก (ประธาน) กล่าววา่หอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา ไดเ้ขา้หารือกบั ผศ.ดวงพร ภู่ผกา  

อธิการบดีมหาวิทยาลยัราชภฏัราชนครินทร์ เพือเพือขอความร่วมเป็นผูวิ้จยัการสร้างนวตักรรมการวิจยัสารสกดัจาก

ผลิตภณัฑ์เกษตรในจงัหวดัฉะเชิงเทรา เช่น ขา้ว มะม่วง เพือใช้เป็นผลิตภณัฑ์บาํรุงผิวหน้า ซึงท่านไดย้ินดีให้ความ

ร่วมมือกบัทางหอการคา้เป็นอย่างยิง และยินดีทีจะร่วมในการสนับสนุนด้านงานวิจยักับผลิตภณัฑ์แปรรูปทุกตวัที

หอการคา้ให้การสนบัสนุน 

 มติทีประชุม รับทราบ 

 โครงการเมืองวัวสวย ควายพนัธุ์ดี 

นายจิตรกร เผด็จศึก (ประธาน) กล่าวว่าเป็นโครงการทีท่าน ดร.สุวิทย์ ค ําดี อดีตผู ้ว่าราชการจังหว ัด

ฉะเชิงเทรา ไดด้าํเนินโครงการไวท้ีอาํเภอท่าตะเกียบ จงัหวดัฉะเชิงเทรา ซึงทราบว่า ต่อไปจะมีการจดัตงัโรงแปรรูป

เนือววั ในพนืทีจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

มติทีประชุม รับทราบ 
 

.  โครงการ/กจิกรรมด้านการท่องเทียว 

 โครงการส่งเสริมการท่องเทียวทางสายนาํ 

นายจิตรกร เผด็จศึก (ประธาน) กล่าวว่าหลงัจากสถานการณ์โควิดผอ่นคลายลง หอการคา้จะดาํเนินโครงการ

จดัทาํรูดท่องเทียวทางสายนาํเชือมโยงกบัชุมชนต่างๆ สองฝังริมนาํบางปะกง และจะมีการผลกัดนัการใชก้ารเดินทาง

เส้นทางสายนาํเริมตนจากท่านาํวดัท่าอิฐ ทีมีการจดัสร้างท่าเทียบเรือรองรับไวแ้ลว้  



 
 

มติทีประชุม รับทราบ 

 โครงการทุ่งซาฟารีในป่าธรรมชาติ ระบบสกายวอล์ค 

นายจิตรกร เผด็จศึก (ประธาน) กล่าวว่าเป็นโครงการทีทาง สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดลอ้ม 

ได้นําแผนงานโครงการเขา้บรรจุไวใ้นแผนจงัหวดัฉะเชิงเทรา เพือของบประมาณในการดาํเนินการ ซึงคาดว่าจะ

ไดรั้บการพิจารณา ในปี  ซึงทงันีทงันนัจะตอ้งมีการร่วมกนัผลกัดนัใหเ้กิดเป็นรูปธรรมต่อไป 

มติทีประชุม รับทราบ 

 โครงการตลาดนัดคนเดิน ณ บริเวณลานข้างห้าง Big C2  

นายจิตรกร เผด็จศึก (ประธาน) กล่าวว่าเป็นโครงการทีหอการไดด้าํเนินการแลว้ โดยใช้พืนทีตลาดนัดเดิม

ขา้งห้างบิกซี  ทีท่านรองประธาน   วิชาญ สัจจาพิทกัษก์ุล ดูแลอยู่ เบืองตน้ไดไ้ปขึนป้ายไวแ้ลว้ และต่อไปจะพฒันา

รูปแบบจากตลาดนดัเดิม เป็นตลาดทีมีความพร้อม และเป็นประโยชน์ต่อชาวจงัหวดัฉะเชิงเทรา ซึงจะเกิดรายไดส่้วน

หนึงเขา้หอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทราอย่างต่อเนืองดว้ย 

มติทีประชุม รับทราบ 

 ขอใช้พืนทีสนามยินปืน ค่าย ช.พนั  ในการจัดงานกาชาดหรืองาน/กจิกรรมต่างๆ  

นายจิตรกร เผด็จศึก (ประธาน) กล่าวว่าขณะนีเรืองดงักล่าว กาํลงัเขา้สู่กระบวนการของจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

เพือดาํเนินการประสานผูรั้บผิดชอบพืนทีสนามยิงปีน ค่าย ช.พนั  ซึงได้มีการพูดคุยกบัท่านผูว้่าราชการจงัหวดั

ฉะเชิงเทรา ไวแ้ลว้ โดยหอการคา้จะไดติ้ดตามมาแจง้ใหก้บัคณะกรรมการทราบถึงความคืบหนา้ต่อไป 

 มติทีประชุม  รับทราบ 
 

3.4 โครงการ/กจิกรรมด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต 

 โครงการ “หอการค้าปันสุข”  

- การจัดทําอาหารบุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าผู้ปฏิบัติงาน ณ ศูนย์ฉีดวัคซีน ม.ราชภัฏราชนครินทร์ 

นายจิตรกร เผด็จศึก (ประธาน) กล่าวว่าหอการค้าจังหวดัฉะเชิงเทรา ได้มีการจัดทําครัว ตามโครงการ

หอการคา้ปันสุข บริการบุคลาการทางการแพทย ์ทีบริการฉีดวคัซีนป้องกันโควิด ณ ศูนยฉี์ดมหาวิทยาลยัราชภฏัราช

นครินทร์ ตงัแต่เดือนมิถุนายน   โดยจะกาํหนดบริการต่อเนืองไปถึงเดือนสินเดือนตุลาคม  

มติทีประชุม รับทราบ 

- การจัดทําตู้นําดืมปันสุข ณ ทีทําการหอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา  

นายจิตรกร เผด็จศึก (ประธาน) กล่าววา่ไดรั้บการสนบัสนุนจาก อีสวอเตอร์ ซึงขณะนีทราบว่าคุณสมควร ได้

มีการตกแต่งตูน้าํดืมเรียบร้อยแลว้พร้อมทีจะนาํมาติดตงับริการประชาชนดา้นหนา้อาคารหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา 

ส่วนนาํไดป้ระสานขอต่อจากมิเตอร์ของการประปาส่วนภูมิภาคจงัหวดัฉะเชิงเทรา ไวแ้ลว้ 

มติทีประชุม รับทราบ 

- การจัดกิจกรรมรับบริจาคโลหิต ร่วมกบัโรงพยาบาลวัดสมานรัตนาราม 

นายจิตรกร เผด็จศึก (ประธาน) กล่าวว่าหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา ได้ร่วมกบั โรงพยาบาลวดัสมานรัตนา

ราม จดักิจกรรมรับบริจาคโลหิต ในโครงการ “หอการคา้ปันสุข” ในวนัพฤหัสบดีที  สิงหาคม  เวลา .  น.-

.  น. ณ โรงพยาบาลวดัสมานรัตนาราม อาํเภอเมือง จงัหวดัฉะเชิงเทรา โดยใช้รหัสการบริจาคโลหิต OJO  

สรุปยอดผูร่้วมบริจาคโลหิตรวม  คนๆ ละ  มล. รวมจาํนวนโลหิต ,  มล. 

มติทีประชุม รับทราบ 



 
 

 -      การส่งเสริมอาชีพแก่คนพกิาร ตามมาตรา  พรบ.ส่งเสริมและพฒันาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ.  

         และทีแก้ไขเพมิเติม (ฉบับที ) พ.ศ.  มาตรา   ,  ,  

นายจิตรกร เผด็จศึก (ประธาน) กล่าวว่าโดยไดรั้บการสนับสนุนจาก ผูอ้าํนวยการการศึกษานอกระบบและ

การศึกษาตามอธัยาศยั ท่านไดใ้ห้ความร่วมมือในการดาํเนินโครงการในดา้นวิชาการ การฝึกอบรมอาชีพต่างๆ ให้ 

 มติทีประชุม รับทราบ 
 

.  โครงการ/กจิกรรมด้านสิงแวดล้อม 

 โครงการปลูกป่า ณ พืนทีอาํเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา  

นายจิตรกร เผด็จศึก (ประธาน) กล่าววา่ เป้าหมายดาํเนินโครงการ พืนทีอาํเภอสนามชยัเขต จงัหวดั 

ฉะเชิงเทรา ซึงจะไดป้ระสานกบัหน่วยงานในพืนทีเพือดาํเนินโครงการต่อไป  

มติทีประชุม รับทราบ 
 

วาระที  เรืองเพือพจิารณา 

4.1 การจัดทําเสือทีมสําหรับลงพืนที และเสือหอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา 

นายจอมพงษ ์ชูทบัทิม (เลขาธิการ) กล่าวว่าหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเรากาํลงัดาํเนินเรืองการจดัทาํเสือกกั ของ

กรรมการหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา ตวัละ  บาท ตามแบบทีขึน และเสือยืดโปโล กรรมการท่าใดสนใจสังไดท้ี

สํานกังานหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา  

มติทีประชุม  รับทราบ 

4.2 การจัดตังศูนย์การเรียนรู้การค้าขายออนไลน์ โดยหอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา ร่วมกับ กศน.

ฉะเชิงเทรา 

นายจอมพงษ ์ชูทบัทิม (เลขาธิการ) กล่าวว่าหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเรา จะจดัคอร์สอบรมฟรี ให้การขายของ

ออไลน์ เติบโตต่อยอดอย่างมันคงกับคอร์สเรียน ขายของออไลน์ ทําได้อย่างมืออาชีพลูกค้าติดยอดขายโต ทํา

การตลาดออไลน์ดว้ย เวบ็ไซดอ์ยา่งไดผ้ล ช่วยต่อยอดธุรกิจ สาํหรับผูใ้ช้งานเวบ็ไซดฉ์ะเชิงเทราออไลน์ 

มติทีประชุม  รับทราบ 

4.3 การดําเนินโครงการหอการค้าชวนชิม หอการค้าชวนชม หอการค้าชวนช๊อป 

นายจิตรกร  เผด็จศึก (ประธาน) กล่าวว่าหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเราจะดาํเนินโครงการหอการคา้ชวนชิม 

หอการค้าชวนชม หอการคา้ชวนช๊อป เราจะเชิญชวนร้านค้า ร้านอาหาร ร้านขายของฝาก ในจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

มาร่วมโครงการ และจะทาํป้ายของดีหอการคา้จงัหวดั รับรองโดยหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา  

มติทีประชุม  รับทราบ 

4.1 การจัดทําผังประธานหอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา 

นายจิตรกร  เผด็จศึก (ประธาน) กล่าววา่ อยากนาํเสนอในทีประชุมวา่หอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา  

ควรจดัทาํผงัประธานหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา ในปีบริหารงานของแต่ละท่าน เพือเป็นเกียรติประวติัให้กบัอดีต

ประธานหอการคา้ทีผา่นมา 

มติทีประชุม  รับทราบ 

4.2 การปรับปรุงซ่อมแซมอาคารหอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา 



 
 

นายจิตรกร  เผด็จศึก (ประธาน) กล่าวว่า การปรับปรุงซ่อมแซมอาคารหอการค้าจงัหวดัฉะเชิงเทรา ได้มี

เสนอราคา มาผูรั้บเหมา  ราย ดงัเอกสารทีขึนหนา้จอ คงตอ้งตงัคณะทาํงานขึนมาช่วยกนัพิจารณา วา่รายไหนทีราคา

เหมาะสมทีจะไดง้านนีไปทาํ  

มติทีประชุม  รับทราบ 
 

วาระที  ข้อเสนอเข้าสู่ กกร. และ กรอ.จังหวัดฉะเชิงเทรา 

 นายจิตรกร  เผด็จศึก (ประธาน) กล่าวว่า หอการคา้ไดท้าํหนังสือถึงหน่วยงานทีเกียวขอ้งและนาํเสนอเขา้สู่ 

กกร. และ กรอ.จงัหวดัฉะเชิงเทรา 

ประเด็นด้านการพฒันาคณุภาพชีวิต 

ประเดน็ที )  การพฒันาดา้นการศึกษาของจงัหวดัฉะเชิงเทราทีอยูใ่นเกณฑ์ตาํกวา่มาตรฐาน 

       ประเดน็ที )  การสร้างจงัหวดัฉะเชิงเทรา ใหเ้ป็นเมืองน่าอยู ่โดยเนน้ความสะอาดปลอดภยั 
 

ประเดน็ด้านการแก้ไขปัญหา 

        ประเด็นที )  ขอใหห้น่วยงานภาครัฐกาํหนดแนวทางแกไ้ขปัญหาทางขา้มรถไฟในพนืทีเพือให ้ 

               เกิด ความปลอดภยัในชีวิตและทรัพยสิ์นของประชาชน 

              ประเด็นที ) ขอใหห้น่วยงานทีรับผิดชอบเรืองแนววางท่อต่างๆ ทีอยูใ่ตดิ้นชีแจงแนวทางการ 

                      ป้องกนัการเกิดอนัตรายแก่ประชาชนอยา่งทวัถึงอยา่งเป็นรูปธรรม (ท่อก๊าซ ท่อแก๊ส ท่อนาํดิบ) 

                 ประเด็นที )   ขอให ้กกร.จงัหวดัฉะเชิงเทรา เขา้ไปมีส่วนร่วมในโครงการทีมีผลกระทบต่อภาคประชาชน 
 

ประเด็นการติดตามเพือให้เกดิเป็นรูปธรรม 

    ประเด็นที ) โครงการก่อสร้างทางหลวงสายเลียงเมืองฉะเชิงเทรา เพอืแกไ้ขปัญหาการจราจรติดขดัและ 

                              รองรับเขตพฒันาพิเศษภาคตะวนัออก 

       ประเด็นที ) โครงการสูบนาํคืนถิน 

       ประเด็นที ) โครงการยกระดบัคุณภาพนาํประปาเพอืนาํไปสู่ประปาดืมได ้

ประเด็นที ) การส่งเสริมการท่องเทียวทางสายนาํ “โครงการท่องเทียวชุมชนบา้นท่าอิฐ ไหวพ้ระศกัดิสิทธิทางสายนาํ” 

       ประเด็นที ) ติดตามโครงการก่อสร้างถนนสายลาดกระบงั-อ่อนนุช ทีล่าชา้เกิดผลกระทบต่อประชาชน 

       ประเด็นที ) ติดตามความคืบหนา้โครงการอา่งเก็บนาํห้วยกรอกเคียน และอ่างเก็บนาํคลองกะพง 

       ประเด็นที ) การติดตามโครงการรถบรรทุกสีขาว จงัหวดัฉะเชิงเทรา 
 

ประเด็นอืน  ๆ

         ประเด็น  ขอใหเ้งินจากการประมูลเลขทะเบียนสวยของจงัหวดัฉะเชิงเทรา เงินทีไดค้วรอยูใ่นจงัหวดั 

                              อย่างนอ้ย % ไม่ควรไปอยูส่่วนกลางทงัหมด 

มติทีประชุม  รับทราบ 
 

วาระที  เรืองแจ้งเพือทราบ / ข้อเสนอ จาก YEC หอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา (ถ้ามี) 

 นายโชติอนันต์ ปินถานนัท ์(ประธาน YEC) กล่าวว่า หอการคา้ไทย ร่วมกบั สํานกังานวิสาหกิจขนาดกลาง

และขนาดย่อม (สสว.) ดาํเนินโครงการพฒันาศกัยภาพและช่องทางการตลาดเชิงลึกสําหรับผูป้ระกอบการ SME 

ปีงบประมาณ  โดยเปิดร้านคา้ออนไลน์ ช๊อปได้  ชัวโมง ผ่านระบบออนไลน์ SHOPEE เพือเป็นการเพิม



 
 

โอกาสทางการคา้ให้กบัผูป้ระกอบการ SMEs พร้อมทงัสร้างประสบการณ์ดา้นการตลาดให้แก่ผูป้ระกอบการ ให้

สามารถนําไปปรับใช้เพือยกระดับธุรกิจและแข่งขันได้ในระดับสากล และเพือส่งเสริมและสนับสนุนให้

ผูป้ระกอบการสร้างเครือข่ายทางธุรกิจ และหาช่องทางการตลาดทีมีความเหมาะสมกบัศกัยภาพธุรกิจและสถานการณ์

ปัจจุบัน โดยหอการค้าจังหวดัฉะเชิงเทรา ได้ประชาสัมพันธ์เชิญชวนไปยงัเครือข่ายสมาชิกหอการค้าจังหวดั

ฉะเชิงเทรา และผูป้ระกอบการต่างๆ เขา้ร่วมโครงการ 

มติทีประชุม รับทราบ 
 

วาระที  สารประธานกรรมการหอการค้าไทย ประจาํเดือนกนัยายน   

 นายจอมพงษ ์ชูทบัทิม (เลขาธิการ) กล่าววา่หอการคา้ไทย ฝากประชาสัมพนัธ์  

.โครงการ สสว.CONNEXT สีสันถนิไทย หอการค้าแฟร์ 

 ภายใตโ้ครงการพฒันาศกัยภาพและช่องทางการตลาดเชิงลึกสาํหรับผูป้ระกอบการ SME ประจาํปี  2564 ที

จดัร่วมกนัระหว่างสาํนกังานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) หอการคา้ไทย 

 โอกาสเปิดร้านคา้ออนไลน์ ชอ้ปได ้24 ชม. ผ่าน SHOPEE เพิมโอกาสทางการคา้ เพิมช่องทางการขาย

ออนไลน์ฟรี ไม่มีค่าใชจ่้าย 

หลกัเกณฑเ์บืองตน้การคดัเลือกผูป้ระกอบการเขา้ร่วมกิจกรรม 

✅ เป็นผูป้ระกอบการ SME "วิสาหกิจขนาดย่อม" และ "วิสาหกิจขนาดกลาง" 

✅ เป็นนิติบุคคล หรือ เป็นผูป้ระกอบการทีบุคคลธรรมดาทีจดทะเบียนพาณิชย ์

หรือขึนทะเบียนวิสาหกิจชุมชน หรือมีการจดทะเบียนกบัหน่วยงานภาครัฐ 

✅เป็นสมาชิก สสว. หรือผูป้ระกอบการทีเขา้ร่วมโครงการของ สสว. 

✅ผูป้ระกอบการมีประวติัการเขา้ร่วมงานแสดงสินคา้ไม่เกิน 1 ครัง ต่อปี 

        (เริมจาก ปี 2561) 

 ▶สมคัรสมาชิก สสว.ไดที้ https://members.sme.go.th/newportal/ 

▶สมคัรเขา้ร่วมออกบูธแสดงสินคา้ ไดท้ี http://www.osmepfair.com/registersmemarketing/5000002 

.ฝากประชาสัมพันธ์  ขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมโครงการ “โครงการสนับสนุน SMEs รายย่อย” วงเงินรวม 1,200 ลา้น

บาท ช่วยเหลือผูป้ระกอบการ SME ทีไดรั้บผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 เขา้ถึงแหล่งเงินทุนดอกเบีย

พิเศษ 1% ต่อปี  

 ผอ่นนานสูงสุด 7 ปี ปลอดชาํระคืนเงินตน้สูงสุดไม่เกิน 1 ปี วงเงินกู ้บุคคลธรรมดาสูงสุด 3 แสนบาท นิติบุคคลสูงสุด 

5 แสนบาทเปิดแจง้ความประสงคย์นืกู ้ในวนัพุธที 11 สิงหาคม 2564 ตงัแต่เวลา 13.00 น. เป็นตน้ไป ในรูปแบบมาก่อน

ไดก่้อน (First Come First Serve) จนกว่าจะเตม็วงเงิน และอนุมตัิตามความพร้อมของเอกสาร  

 ทงันี ผูป้ระกอบการ SME ทีสนใจและมีคุณสมบติัตรงตามกาํหนด สามารถแจง้ความประสงคย์นืกูผ้า่น

ช่องทางออนไลน์ไดต้ามวนัและเวลาทีกาํหนด โดยสแกน QR Code ในโปสเตอร์ประชาสัมพนัธ์ หรือคลิก 

https://qrgo.page.link/VF6Ka รวมถึง เวบ็ไซตข์อง SME D Bank , Line OA : SME Development Bank และ

แอปพลิเคชนั : SME D Bank 

.แจ้งเรืองเมือวันที 6 สิงหาคม 2564 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ กฎกระทรวง กําหนดลักษณะอาคาร

ประเภทอืนทีใช้ประกอบธุรกิจโรงแรม (ฉบับที 3) พ.ศ. 2564 



 
 

 เหตุผล : ในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบบันี เนืองจากขอ้กาํหนดลกัษณะอาคารประเภทอืนทีใชป้ระกอบ

ธุรกิจโรงแรม พ.ศ.2559 กาํหนดให้ใชบ้งัคบัได ้5 ปี จะสินผลการบงัคบัใชใ้นวนัที 18 สิงหาคม 2564 นี แต่

ยงัมีอาคารทียงัไม่สามารถดาํเนินการเพอืให้ไดรั้บใบรับรองการดดัแปลงอาคารหรือใบอนุญาตเปลียนการ

ใชอ้าคารมาประกอบธุรกิจโรงแรมไดอ้ยูเ่ป็นจาํนวนมาก 

 ขยายเวลาขอ้กาํหนดการใชอ้าคารประเภทอืนมาทาํธุรกิจโรงแรม ออกไปอีก 3 ปี รวมเป็น 8 ปี 

มติทีประชุม  รับทราบ 
 

วาระที  รายงานสถานะทางการเงินของหอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา และพจิารณาแนวทางการจัดหา 

   รายได้ไว้ใช้ในการบริหารงานหอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา ในสถานการณ์ Covid-19 

 นายธานินท ์เสริมศกัดิศศิธร  (เหรัญญิก) กล่าววา่ ยอดคงเหลือในบญัชีบริหารหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา ณ 

16 กนัยายน 2564 เป็นจาํนวนเงิน  221,197.92  บาท 

มติทีประชุม  รับรอง 
 

วาระที  เรืองอืนๆ   

 นายจอมพงษ์ ชูทบัทิม (เลขาธิการ) กล่าวว่านายไมตรี ไตรติลานันท์ ว่าราชการจงัหวดัฉะเชิงเทรา ทาํศูนย ์

แปดริวไม่ทิงกัน ทุกความทุกข์ของชาวแปดริว ตอ้งมีคาํตอบ Call center โทร -    ชาวฉะเชิงเทราทุกท่าน

กรณีทราบผลว่าติดเชือ โควิด-  แล้วตอ้งการสถานทีรักษา ติดต่อสํานักงานสารธารณสุขจงัหวดัฉะเชิงเทรา โทร 

-  เพอืประสานงานกบัทีมแพทยใ์นการเดินทาง ซึงจะลดอตัราการแพร่กระจายเชือ โควิด-  

 ธนาคารออมสิน สาขาฉะเชิงเทรา ไดมี้โครงการบนัทึกขอ้ตกลงความร่วมมือ โครงการส่งเสริมและสนับสนุน

ศักยภาพสมาชิกหอการค้าจังหวดัฉะเชิงเทรา ระหว่างหอการค้าจังหวดัฉะเชิงเทรา กับ ธนาคารออมสิน เพือดาํเนิน

กิจกรรมต่างๆ ทีเป็นการส่งเสริมศกัยภาพของผูป้ระกอบการทีเป็นสมาชิกหอการคา้ฯ รวมทงัผูป้ระกอบการทีเป็นลูกคา้

ของธนาคาร โดยการประชาสัมพนัธ์ผลิตภณัฑห์รือบริการต่างๆ ของธนาคารออมสินให้สมาชิกรับทราบ เพือให้สมาชิก

หอการคา้ฯ และผูป้ระกอบการ ไดพ้ิจารณาการให้บริการในรูปแบบต่างๆ ของธนาคารออมสิน ทีจะเป็นประโยชน์ต่อ

การดําเนินธุรกิจต่อไป โดยธนาคารออมสินสาขาฉะเชิงเทรา ร่วมกับหอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา จึงได้แจ้ง

ประชาสัมพนัธ์ขอ้มูลและการบริการสินเชือประเภทต่างๆ รวมถึงมาตรการพักชาํระหนี ในช่วงสถานการณ์การแพร่

ระบาดของไวรัส Covid-19  ของธนาคารออมสิน (รายละเอียดไดจ้ดัส่งไปในกลุ่ม Line หอการคา้ฯ และธนาคารออมสิน

ได้จดัส่งเอกสารไปยงัทีอยู่สมาชิกแลว้)  เพือให้สมาชิกหอการค้าฯ และผูป้ระกอบการ ได้พิจารณาการให้บริการใน

รูปแบบต่างๆ ของธนาคารออมสิน ทีจะเป็นประโยชน์ต่อการดาํเนินธุรกิจต่อไป 

 มติทีประชุม  รับทราบ 

ปิดประชุม เวลา  .  น. 

 

( นายจอมพงษ ์ชูทบัทิม  ) 

เลขาธิการหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา /ตรวจรายงานการประชุม 

นายพรชยั ธรรมจรูญ  ผูจ้ดัการหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา / บนัทึกรายงานการประชุม 

นางนาํฝน ชะเอมทอง   เจา้หนา้ทีหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา / พิมพร์ายงานการประชุม 

 



 
 

 

 


