
 
 

รายการประชุมคณะทีปรึกษาและคณะกรรมการบริหารหอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา ครังที /  

ในวันพฤหัสบดีที  ตุลาคม   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 

-  พฤศจิกายน  หอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา  และกลุ่มผูป้ระกอบการรุ่นใหม่ YEC หอการคา้ 

จังหวดัฉะเชิงเทรา ร่วมออกร้านจัดงานนิทรรศการในงานนมัสการหลวงพ่อโสธร และงานประจําปีจังหวัด

ฉะเชิงเทรา พ.ศ.  ณ บริเวณหนา้ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา  

 12-21 พฤศจิกายน  หอการคา้จังหวดัฉะเชิงเทรา ร่วมกับร้านถูกดี มีมาตรฐาน และหน่ยวงานพฒันา

ชุมชนจงัหวดัฉะเชิงเทรา จดัออกบูธจาํหน่ายสินค้าราคาถูก เป็นสินคา้อุปโภคบริโภคทีจาํเป็นต่อการดาํรงชีวิตมา

บริการกบัผูม้าเทียวมชมงานนมสัการหลวงพ่อโสธร และงานประจาํปีจงัหวดัฉะเชิงเทรา พ.ศ.  พร้อมรับสมคัร

พาสเนอร์ร้านถูกตี มีมาตรฐาน เพือยกระดับร้านค้าโชห่ายทังจงัหวดัให้เกิดการพัฒนาทีดีขึนทงัระบบ ผ่านการ

สนบัสนุนจากร้านถูกดีมีมาตรฐาน  

  พฤศจิกายน  เวลา .  น. หอการค้าจังหวดัฉะเชิงเทรา จัดกิจกรรมมอบทุนการศึกษาแก่เด็ก

นกัเรียนเรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย ์โดยการสนบัสนุนจากผูป้ระกอบการทีมาร่วมออกร้านแสดงนิทรรศการในบูธ

หอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา งานนมสัการหลวงพ่อโสธร และงานประจาํปี  รวมจาํนวน  ทุนๆ ละ ,  บาท 

รวมเป็นเงิน ,  บาท โดยผูว้่าราชการจงัหวดัฉะเชิงเทรา เป็นประธาน 

  พฤศจิกายน  เวลา .  น. หอการค้าจังหวดัฉะเชิงเทรา ร่วมกับ Hobic Thailand จัดกิจกรรม

ส่งเสริมการท่องเทียวทางนาํ “มนตเ์สนห์แห่งสายนาํบางปะกง” จุดเริมตน้ท่าเรือริมเขือนวดัไชยภูมิธาราม (วดัท่าอิฐ) 

ไปตามลาํนาํบางปะกง 

 พฤศจิกายน  เวลา .  น. หอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา ทาํอาหารจดัเลียงพนกังานเจา้หนา้ทีใน 

ขบวนแห่งหลวงพ่อโสธร ในพิธีเปิดนมสัการหลวงพ่อโสธรและงานประจาํปี จงัหวดัฉะเชิงเทรา พ.ศ.  ณ บริเวณ

มุขดา้นหนา้พระอุโบสถ วดัโสธรวรวิหาร อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 

 29 ตุลาคม  เวลา . - .  น. นายจิตรกร เผด็จศึก ประธาน พร้อมคณะกรรมการ ร่วมประชุมรับฟัง

การนาํเสนอแผนงานและประเด็นความคืบหนา้ กิจกรรมประชาสัมพนัธ์ของคณะกรรมการยทุธศาสตร์หอการคา้ไทย 

(TCC & BOT QUARTERLY VPDATE) ผา่นระบบ Meet 

 31 ตุลาคม  เวลา .  น. นายจิตรกร เผด็จศึก ประธาน พร้อมคณะกรรมการ ร่วมมอบกระเชา้และอวย

พรเนืองในวนัเกิด นายไมตรี ไตรติลานนัท ์ผูว้า่ราชการจงัหวดัฉะเชิงเทรา ณ บา้นพกัผูว้่าราชการจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

  พฤศจิกายน  เวลา . - .  น. หอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา จัดกิจกรรม บริจาคโลหิต ณ 

โรงพยาบาลวดัสมานรัตนาราม อ.เมือง จงัหวดัฉะเชิงเทรา โดยหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา ร่วมสนบัสนุนค่าอาหาร

แก่ผูบ้ริจาคโลหิต จาํนวน ,  บาท 

  พฤศจิกายน  เวลา .  น. หอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา ดาํเนินกิจกรรมเก็บเกียวผลผลิตโครงการ

เกษตรปลอดภยัสูง “สานต่อโครงการ  ไร่  แสน” ณ แปลงสาธิต อาํเภอราชสาส์น จ.ฉะเชิงเทรา 

 พฤศจิกายน  เวลา . - .  น. นายจิตรกร เผด็จศึก ประธาน และคณะกรรมการหอการคา้ฯ ร่วม 

สัมมนาหอการคา้ภาค  ภาค เดินหนา้เศรษฐกิจภูมิภาค ดว้ยระบบ Zoom  



 
 

 18 พฤศจิกายน  เวลา .  น. หอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา จดังานา Thank Party ครัวหอการคา้ปันสุข ณ ร้าน

ถึกโฮสเตย ์อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 

-  พฤศจิกายน  นายจิตรกร เผด็จศึก ประธาน นายจองพงษ ์ชูทบัทิม เลขาธิการ นายโชติอนนัต ์ ปิน

ถานันท์ ประธาน YEC นายประโยชน์ โสรัจจกิจ ทีปรึกษากรรมการหอการคา้ไทย นายวฒันา รัตนวงศ์ กรรมการ

หอการคา้ไทย ร่วมสัมมนางานสัมมนาหอการคา้ทวัประเทศ ครังที  และร่วมงานรับรางวลัผูว้า่สําเภาทอง และงาน

ร่วมรับรางวลัหอการคา้ยอดเยยีม ประจาํปี  ณ หอ้งประชุมใหญ่มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย กรุงเทพมหานคร 

 ธนัวาคม  เวลา 15.00 – 16.00 น. นายจิตรกร เผด็จศึก ประธาน นายจอมพงษ ์ ชูทบัทิม เลขาธิการ ร่วม

ประชุมเรืองการกระจายวคัซีนให้กบัแรงงานไทยและแรงงานต่างดา้วในประเทศไทย ดว้ยระบบ Google Meet  

4 ธนัวาคม  เวลา .  น. คณะหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา เยียมชมบา้นเรือนไทยปูเรียน หมู่  ต.ท่าไข่ 

อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา เพือศึกษาวิธีไทย และหาแนวทางพัฒนาเป็นแหล่งท่องเทียวทางวัฒนธรรมของจังหวดั

ฉะเชิงเทรา 

6 ธนัวาคม  เวลา .  น. นายจิตรกร เผด็จศึก ประธาน ใหส้ัมภาษณ์สดรายการเมืองไทยใหญ่อดุมทาง 

ช่อง  ประเด็นการทาํปศุสัตวแ์ทนพืชไร่ทีชา้งป่าบุกรุก 

 ธันวาคม  เวลา . - .  น. นายพรชัย ธรรมจรูญ ผูจ้ดัการหอการค้าจังหวดัฉะเชิงเทรา ร่วม

ประชุมชีแจงสารประธานกรรมการหอการคา้ไทย ประจาํเดือนธนัวาคม  ผา่นระบบ Meet 

9 ธันวาคม  เวลา .  น. หอการค้าจังหวดัฉะเชิงเทรา จัดประชุมชีแจงแนวทางการ โหลด TCC 

Connect ผา่นระบบ Zoom 

13 ธนัวาคม  เวลา .  น. หอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา จดัประชุมหารือแนวทางการใช้พลงังานไฟฟ้า 

ร่วมกบั บริษทัล๊อกโซล่า และ SCG ณ ห้องประชุมอาคารหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา 

 ธันวาคม  เวลา .  น. นายประโยชน์ โสรัจจกิจ และ นายวฒันา รัตนวงศ ์ประชุมคณะกรรมการ

บริหารหอการคา้ไทย ผา่นระบบ meet 

 22 ธันวาคม  เวลา 09.00 – 12.00 น. นายจิตรกร เผด็จศึก ประธาน นายจอมพงษ์  ชูทบัทิม เลขาธิการ

นายโชติอนันต์ ปินถานันต์ ประธาน YEC นายอาทร เสริมศักดิศศิธร เลขาธิการ YEC และนายพรชัย ธรรมจรูญ 

ผูจ้ ัดการหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา ร่วมประชุมเยียมเยือนหอการคา้จงัหวดัชลบุรี และระยอง ผ่านระบบ Zoom 

meeting  

 6 มกราคม  เวลา .  น. นายโชติอนันต ์ปินถานนัท์ ประธาน YEC ประชุมเตรียมการเขา้เยยีมคารวะ

นายกรัฐมนตรีของกลุ่มผูป้ระกอบการรุ่นใหม่ YEC หอการคา้จงัหวดั ผา่นระบบ Meet 

 7 มกราคม  หอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา เขา้มอบกระเชา้เนืองในวารดิถีขึนปีใหม่ พศ.  แก่ทา่นผูว้่า

ราชการจงัหวดัฉะเชิงเทรา และหวัหนา้ส่วนราชการในจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

 14 มกราคม  เวลา .  น. นายโชติอนันต์ ปินถานันท์ ประธาน YEC เขา้เยียมคารวะนายกรัฐมนตรี

ของกลุ่มผูป้ระกอบการรุ่นใหม่ YEC หอการคา้จงัหวดั ณ ตึกสันติไมตรี ทาํเนียบรัฐบาล 
 

- กจิกรรมร่วมกบัภาครัฐ 

 ตุลาคม  เวลา .  น. นายจิตรกร เผด็จศึก ประธาน ร่วมประชุมโครงการปรับเปลียนพืนทีนาปัง

โดยปลูกพืนพืชทางเลือกทดแทน ครังที  /   ผา่นระบบการประชุมทางไกลออนไลน์โดยใช้ Application  Zoom 

cloud meeting 



 
 

28 ตุลาคม 2564 เวลา .  น. นางอาภรณ์ วชัระ รองประธาน ร่วมประชุมคณะกรรมการขับเคลือน

โครงการเพิมทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนทีไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ ณ ห้อง

ประชุมสุนทรพพิธิชนั  ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

 ตุลาคม  นายจิตรกร เผด็จศึก ประธานร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ประจาํเดือนตุลาคม  ณ 

สถานทีตงัหน่วยงานของท่าน ผา่นระบบออนไลน์โดยใชร้ะบบ  Application  Zoom cloud meeting 

1 พฤศจิกายน 2564 นายจอมพงษ์ ทับทิม เลขาธิการ ร่วมประชุมคณะทํางานดําเนินโครงการช่วยเหลือ

เกษตรกรผูเ้ลียงกุง้จงัหวดัฉะเชิงเทรา ณ หอ้งประชุมนนทรี ชนั สาํนกังานพาณิชยจ์งัหวดัเชิงเทรา 

2 พฤศจิกายน  เวลา .  น. นายจิตรกร เผด็จศึก ประธาน ลงพืนทีพบเกษตรกรเพือส่งเสริมการปลูก

พืชทางเลือกแทนการทาํนาปรัง ณ สาํนกังานเกษตรอาํเภอบางนาํเปรียว จงัหวดัฉะเชิงเทรา 

 พฤศจิกายน  เวลา .  น. คณะหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา ลงพืนทีดูการจดัการมาตรฐาน GMP 

ของ บริษทั ผลไมแ้ปรรูปวรพร จาํกดั  

 พฤศจิกายน 2564 เวลา 14.30 น. นายธวชัชยั เรืองสวสัดิ กรรมการ ร่วมประชุมคณะทาํงานฝ่ายขบวนแห่หลวง

พ่อโสธรทางนาํ ครังที  /2564 ณ หอ้งประชุมมรุพงศศิ์ริพฒัน์ ชนั  ศาลากลางจงัหวดัเชิงเทรา 

2 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.00 - 16.00 น. นายณรงค์ศักดิ แก้วเมืองเพชร รองประธาน นายจอมพงษ์ ชู

ทบัทิม เลขาธิการ ร่วมประชุมสรุปผลการคดัเลือกรูปแบบทางเลือกทีเหมาะสมสัมมนา ครังที โครงการศึกษากว่า 

ความเหมาะสมออกแบบและประเมินผลกระทบสิงแวดลอ้มการพฒันา เชือมต่อโครงข่ายทางหลวงพิเศษระหว่าง

เมืองหมายเลข  และหมายเลข  ณ หอ้งชลธี  โรงแรมซนัธาราเวลเนสรีสอร์ท อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 

 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.30 น. นายจิตรกร เผด็จศึก ประธาน ร่วมประชุมคณะกรรมการอาํนวยการและ

คณะทาํงานและจดังานหลวงพ่อโสธรและงานประจาํปี จงัหวดัฉะเชิงเทรา 2564 ณ ห้องประชุมมรุพงศ์ศิริพฒัน์ ชนั  

ศาลากลางจงัหวดัเชิงเทรา 

 พฤศจิกายน 2564  เวลา 09.30 - 12.00 น. นายไพฑูรย ์ตระการศักดิกุล  รองประธานประชุมเพือระดับ

ระดมขอ้คิดเห็นและขอ้เสนอแนะ ครังที   การศึกษาออกแบบวางผงัพืนทีเฉพาะชุมชนเมืองฉะเชิงเทราอาํเภอเมือง

จงัหวดัเชิงเทรา ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติชนัสองเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา อาํเภอเมืองจงัหวดัเทรา 

3 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.30 น. นายจิตรกร เผด็จศึก ประธาน ร่วมประชุมคณะกรรมการอาํนวยการและ

คณะทํางานการจัดงานนมัสการหลวงพ่อโสธรและงานประจาํปี จงัหวดัฉะเชิงเทรา 2564 ครังที  / 2564  ณ ห้อง

ประชุมหอ้งประชุมมรุพงศศิ์ริพฒัน์ ชนั  ศาลากลางจงัหวดัเชิงเทรา 

  พฤศจิกายน 2564  เวลา . - .  น. นายณรงคศ์กัดิ แกว้เมืองเพชร รวมการประชุมรับฟังความคิดเห็น

ประชาชนและหน่วยงานทีเกียวขอ้งครังทีหนึงในรูปแบบการประชุมทางไกลผ่านสืออิเล็กทรอนิกส์ Zoom cloud 

meeting เพือนาํเสนอขอ้มูลการศึกษาจดัทาํแผนกลยุทธ์การลงทุนพฒันาโครงข่ายทางหลวงพิเศษระหวา่งเมืองโดยใช้

เงินทุนค่าธรรมเนียมผ่านทาง 

5 พฤศจิกายน  เวลา .  น. นายมนัส ตนังาม รองประธาน ประชุมและประชาสัมพนัธ์โครงการศึกษา

ออกแบบการพฒันาแหล่งท่องเทียวในเขตพฒันาการท่องเทียว ผา่นระบบ Zoom 

  5 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.30 น. นายพงศ์ธร  เผ่าบรรจง รองประธาน ร่วมประชุมคณะกรรมการกีฬา

จงัหวดัฉะเชิงเทรา ครงัที  / 2564  ณ หอ้งประชุมสุนทรพิพิธ ชนั  ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

  5 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.30-16.00 น.นายจิตรกร เผด็จศึก ประธาน ร่วมกิจกรรม เดินหน้ายุทธศาสตร์

ขา้วไทย...พนัธุ์ใหม่เพือการเกษตร ผา่นระบบออนไลน์ Zoom Meeting  



 
 

 พฤศจิกายน 2564 เวลา .  น. นายจอมพงษ์  ชูทับทิม เลขาธิการ  ร่วมประชุมคณะกรรมการสรรหา

บุคคลซึงสมควรเป็นผูท้รงคุณวุฒิในคณะกรรมการส่วนจงัหวดัว่าดว้ยราคาสินคา้และบริการจงัหวดัฉะเชิงเทรา ห้อง

ประชุมศูนยด์าํรงธรรม ชนั  ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

 พฤศจิกายน  เวลา .  น. นายจิตรกร เผด็จศึก ประธาน ประชุมการจดัพืนทีในงานนมสัการหลวง

พ่อโสธรและงานประจาํปีจงัหวดัฉะเชิงเทรา พ.ศ.  ณ ห้องมรุพงษศิ์ริพฒัน์ ชนั  ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

 พฤศจิกายน 2564 เวลา .  น. นายจิตรกร เผด็จศึก ประธาน ร่วมรับฟังการแถลงข่าวงานนมสัการหลวง

พ่อโสธรและงานประจาํปี จงัหวดัฉะเชิงเทรา พ.ศ.  ณ มุขดา้นหนา้พระอุโบสถ วดัโสธรวราราม วรวิหาร อ.เมือง 

จ.ฉะเชิงเทรา 

 พฤศจิกายน  เวลา .  น. นายจิตรกร เผด็จศึก ประธาน ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการและ

คณะทาํงานโครงการเพิมทกัษะดา้นอาชีพ แก่นักเรียนทีไม่ได ้เรียนต่อหลงัจบการศึกษาภาคบงัคบั ผ่าน Application  

Zoom cloud meeting 

 พฤศจิกายน  เวลา . - .  น. นายณรงค์ศกัดิ  แก้วเมืองเพชร รองประธาน ร่วมประชุมเพือ

นาํเสนอผลสรุปของโครงการการศึกษา ออกแบบวางผงัเมืองพืนทีเฉพาะชุมชนเมืองฉะเชิงเทรา อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 

รูปแบบการประชุมผ่านสืออิเลก็ทรอนิกส์ (Video Conference)  

12 พฤศจิกายน  เวลา .  น. นายจิตรกร เผด็จศึก ประธาน และ นายณรงค์ศกัดิ แก้วเมืองเพชร รอง

ประธาน ประชุมเพือซักซ้อมความเขา้ใจวิธีแนวทางปฏิบติั ตลอดจนเสนอแนะแนวทางในการแกไ้ขปัญหารถบรรทุก

นาํหนกัเกินให้เป็นไปตามกฏหมาย ณ ห้องประชุมพระยาศรีสุนทรโวหาร (นอ้ยอาจารยากูล) ชนั  ศาลากลางจงัหวดั

ฉะเชิงเทรา 

 พฤศจิกายน  เวลา .  น. นายจิตรกร เผด็จศึก ประธาน ร่วมประชุมคณะกรรมการกาํหนดพืนทีที

จะเดินสาํรวจออกโฉนดทีดิน ครังที /  ณ หอ้งประชุมสาํนกังานทีดินจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

 พฤศจิกายน  เวลา .  น.นายณรงค์ศกัดิ แกว้เมืองเพชร รองประธาน ร่วมประชุมคณะกรรมการ

แกไ้ขปัญหารถบรรทุกนาํหนักเกินพิกดัอตัราทีกฏหมายกาํหนด ในพืนทีจงัหวดัฉะเชิงเทรา ครังที /   ณ ห้อง

ประชุมพระยาศรีสุนทรโวหารหาร (นอ้ย อารยางกุล) ชนั  ศาลากลางจงัหวดัเชิงเทรา 

 พฤศจิกายน  เวลา .  น. นางอาภรณ์ วชัระ รองประธานร่วมประชุมคณะกรรมการขบัเคลือน

โครงการเพิมทกัษะดา้นอาชีพแก่นกัเรียนไม่ไดเ้รียนต่อหลงัจบการศึกษาภาคบงัคบั ณ ห้องประชุมพระยาศรีสุนทร

โวหารหาร (นอ้ย อารยางกุล) ชนั  ศาลากลางจงัหวดัเชิงเทรา 

 พฤศจิกายน  เวลา . น.หอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา สนับสนุนไข่ตม้  ฟองในพิธีบวงสรวง

การจัดงานนมสัการหลวงพ่อโสธรและงานประจาํปีจงัหวดัฉะเชิงเทรา  ณ หน้าบริเวณมุขด้านหน้าวดัโสธร

วรวิหาร อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 

 พฤศจิกายน  เวลา .  - .  น. นายณรงค์ศักดิ แก้วเมืองเพชร รองประธาน ร่วมประชุม

สนบัสนุนสรุปผลการศึกษาโครงการสัมมนา ครังที  โครงการสํารวจและออกแบบทางหลวง  ช่องจราจรทางเลียง

เมืองฉะเชิงเทราดา้นเหนือ ณ โรงแรมซนัธาราเวล เนสรีสอร์ท แอนโฮเทล จงัหวดัฉะเชิงเทรา 

 พฤศจิกายน  เวลา .  น.นายจิตรกร เผด็จศึก ประธาน ร่วมพิธีบวงสรวงและร่วมพิธีเปิดงาน 

นมสัการหลวงพ่อโสธรและงานประจาํปี จงัหวดัฉะเชิงเทรา พ.ศ.  ณ บริเวณมุขดา้นหน้าพระอุโบสถ วดัโสธร

วรวิหาร อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 



 
 

  พฤศจิกายน  เวลา .  น - .  น. นายมนัส ตนังาม รองประธาน ร่วมสัมมนาการสนับสนุน

บริหารทางการเงินเพือฟืนฟูธุรกิจหลัง โควิด-  สําหรับผูป้ระกอบการใน EEC ผ่านสืออิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบ 

Zoom Meeting 

 พฤศจิกายน  เวลา .  - .  น. นายณรงคศ์กัดิ แกว้เมืองเพชร รองประธาน ร่วมประชุมสรุปผล

การศึกษาโครงการสัมมนา ครังที  โครงการสํารวจและออกแบบทางแยกต่างระดบั ตดัทางหลวงหมายเลข  กบั

ทางหลวงหมายเลข  แยกพนมสารคามและทางหลวงหมายเลข  ผ่านโปรแกรม Zoom Meeting 

  พฤศจิกายน  นายจิตรกร เผด็จศึก ประธาน  ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณากาํหนดและ

ปรับปรุงเงือนไขในใบอนุญาตประกอบการขนส่ง ไม่ประจาํทางด้วยรถทีใช้ในการขนส่งสัตว์หรือสิงของประจาํ

จงัหวดัเชิงเทรา ครังที /  ณ หอ้งประชุมศูนย ์GPS ฉะเชิงเทรา ชนั  สาํนกังานขนส่งจงัหวดัเชิงเทรา  

 และ  พฤศจิกายน  นายจิตรกรเผด็จศึก ประธาน ร่วมกิจกรรมเดินแบบผา้ไทย ณ บูธชมรมแม่บา้น

มหาดไทยจงัหวดัฉะเชิงเทราในงานนมัสการหลวงพ่อโสธรและงานประจาํปี  บริเวณสนามหน้าศาลากลาง

จงัหวดัฉะเชิงเทรา 

 พฤศจิกายน  เวลา .  น. นายจิตรกร เผด็จศึก ประธาน ร่วมพิธีเปิดขบวนแห่หลวงพ่อโสธรทาง

นาํ ณ บริเวณท่านาํวดัโสธรวรารามวรวิหาร อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 

 พฤศจิกายน  เวลา .  น. นายจิตรกร เผด็จศึก ประธานร่วมประชุมมอบนโยบายการขบัเคลือนการ

จดัความยากจนและพฒันาคนทุกช่วงวยัอย่างยงัยนืตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงผ่านระบบ ณ ห้องประชุม

พระยาศรีสุนทรโวหารหาร (น้อยอารยางคก์ูล) ชนั  ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา  

 พฤศจิกายน  เวลา .  น. นายไพฑูรย ์ตระการศกัดิกุล รองประธาน ร่วมประชุมเชิงปฏิบตัิการ

จดัทาํแผนปฎิบติัการดา้นการพฒันาอุตสาหกรรมจงัหวดั ปีงบประมาณพ.ศ.  ณ ห้องประชุม ชนั  สํานักงาน

อุตสาหกรรมจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

24 พฤศจิกายน  เวลา .  น. นายจิตรกร เผด็จศึก ประธาน ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารงานจงัหวดั

แบบบูรณา (ก.บ.จ) จงัหวดัฉะเชิงเทรา ครังที /   ณ หอ้งประชุมมรุพงศศิ์ริพฒัน์ ชนั  ศาลากลางจงัหวดัเชิงเทรา 

 พฤศจิกายน  เวลา .  - .  น. นายพงษ์ศกัดิ  เสริมศกัดิศศิธร รองประธานร่วมประชุมจดัทาํ

ประเด็นทีสอดคลอ้งกบัเรืองสือสารทีสําคญั ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ.  ครังที  /  ณ ห้องประชุมพระยาศรี

สุนทรโวหาร ชนั  ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา  

 พฤศจิกายน  เวลา .  น.นายจิตรกร เผด็จศึก ประธาน ร่วมประชุมหารือความคืบหน้าโครงการ

สร้างบณัฑิตพนัธุ์ใหม่และกาํลังคนเพือตอบโจทยภ์าคการผลิตตามนโยบายการรูปอุดมศึกษาไทย ณ ห้องประชุม

สุนทรพิพิธ ชนั  ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

   พฤศจิกายน  เวลา . - .  น.นายมนัส ตนังาม ร่วมประชุมกลุ่มย่อย ( Focus Group) แนวทาง

และความเป็นไปได้ในการใช้หมายหรือระเบียบทีเกียวของ เพือส่งเสริมมาตรฐานการท่องเทียวไทย  ทางออไลน์ 

Zoom meeting ของพนืทีภาคกลาง  

 พฤศจิกายน  เวลา . - .  น. นายจิตรกร เผด็จศึก ประธาน ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการ

พฒันาการเกษตรและสหกรณ์จงัหวดัฉะเชิงเทรา ครังที  /  ณ สถานทีตงัหน่วยงาน ผ่านระบบประชุมทางไกล

ออนไลน์โดยใช ้Application  Zoom cloud meeting 

29 พฤศจิกายน  เวลา .  น. นายพงษ์ศักดิ เสริมศักดิศศิธร รองประธาน ประชุมคณะกรรมการ

โรคติดต่อประจาํจงัหวดัฉะเชิงเทรา ณ หอ้งมรุพงษ์ศิริพฒัน์ ชนั  ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา 



 
 

 พฤศจิกายน  เวลา .  น. นายจิตรกร เผด็จศึก ประธาน ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ 

ประจาํเดือน พฤศจิกายน  ณ สถานทีตงัหน่วยงาน ผา่นระบบออนไลน์โดยใช ้Application  Zoom cloud meeting 

 ธันวาคม  เวลา .  น. นางสาวอภินันท์ภรณ์  ใต้หล้าสถาพร รองเลขาธิการ ร่วมประชุม

คณะกรรมการและอนุกรรมการศูนยอ์าํนวยความปลอดภยัทางถนนจงัหวดัฉะเชิงเทรา ครังที /  ณ ห้องประชุม

มรุพงษศ์ิริพฒัน์ ชนั  ศาลากลางฉะเชิงเทรา 

1 ธันวาคม  เวลา .  น. นายจิตรกร เผด็จศึก ประธาน ร่วมประชุมเพือขบัเคลือนการพฒันารูปแบบ

การเพิมประสิทธิภาพการบริหารราชการในจงัหวดั ให้มีการทาํงานทีมีผลสัมฤทธิสูง (High Performance Province : 

HPP) ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ.  ณ ห้องประชุมพระยาศรีสุนทรโวหาร (น้อย อาจารยางกูร) ชนั  ศาลากลาง

จงัหวดัฉะเชิงเทรา 

1 ธนัวาคม  เวลา .  – .  น. นายจิตรกร เผด็จศึก ประธาน ร่วมสาธิตทดลองทดสอบ “โดรนเพือ

การเกษตร” จงัหวดัฉะเชิงเทรา  ณ สวนมะม่วงเพชรสําโรง อ.แปลงยาว จ.ฉะเชิงเทรา  และ .  – .  น. ณ สวน

ลุงแดงมะพร้าวนาํหอม อาํเภอบาคลา้ จ.ฉะเชิงเทรา 

2 ธันวาคม  เวลา .  – .  น. นายณรงคศ์กัดิ แกว้เมืองเพชร รองประธาน ร่วมสัมมนาเพือแนะนาํ

โครงการและรับฟังความคิดเห็นจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนทีเกียวขอ้ง ค่าจา้งศึกษาการ

จดัทาํ Model การพฒันาโครงข่ายการคมนาคมในพืนทีกลุ่มจงัหวดัภาคกลางและภาคใต ้เชือมโยงกบัพืนทีระเบียง

เศรษฐกิจภายใตก้รอบ GMS เพือสนับสนุนการพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเทียว กรุงเทพมหานคร ณ ห้อง

ประชุมสร้อยเพชร โรงแรมโกลเดน้ ซิตี ระยอง อาํเภอเมืองระยอง จงัหวดัระยอง 

2 ธันวาคม  เวลา .  น. นายพงษ์ศกัดิ เสริมศกัดิศศิธร รองประธาน ร่วมประชุมคณะกรรมการให้

ความช่วยเหลือผูป้ระสบภยัพิบติัจงัหวดัฉะเชิงเทรา (ก.ช.ภ.จ.ฉช.) ครังที /  ณ ห้องประชุมพระยาศรีสุนทร

โวหาร ฯ (นอ้ย อาจารยางกูร) ชนั  ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

3 ธนัวาคม  เวลา .  น. นายจิตรกร เผด็จศึก ประธาน ร่วมประชุมชีแจงการดาํเนินการตามคู่มือแนว

ปฏิบติัการเสนอโครงการพฒันา และเสริมสร้างความเขม้แข็งของเศรษฐกิจฐานราก ปี  ณ ห้องประชุมมรุพงษ์

ศิริพฒัน ์ชนั   ศาลากลางฉะเชิงเทรา 

3 ธนัวาคม  เวลา 8.30 – 12.00 น. นายณรงค์ศกัดิ  แกว้เมืองเพชร รองประธาน ร่วมสัมมนารับฟังและ

แลกเปลียนความคิดเห็น ครังที  โครงการศึกษาการจดัทาํแผนโลจิสติกส์เพือเพิมประสิทธิภาพการขนส่งสินค้า

เชือมโยงฐานการผลิตในพืนทีเขตพฒันาพิเศษภาคตะวนัออก (EEC) กบัประตูการคา้ในพืนทีภาคใต ้จงัหวดัระนอง ณ 

ห้องบวัชมพู โรงแรมพลูแมน พทัยา จี อาํเภอบางละมุง จงัหวดัชลบุรี 

 ธันวาคม  เวลา .  น. นายจอมพงษ์ ชูทับทิม เลขาธิการ ร่วมประชุมคณะทํางานประสานกา

ขบัเคลือนโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก ปี  จงัหวดัฉะเชิงเทรา ครังที 

/  ณ หอ้งประชุมศูนยด์าํรงธรรมจงัหวดัฉะเชิงเทรา ชนั   ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

8 ธันวาคม  เวลา . - .  น. นายสมพงษ์ นําศรีเจริญสุข กรรมการ ร่วมประชุมติดตามผลการ

ดาํเนินงานจงัหวดัและชมรม TO BE NUMBER ONE ระดบัเพชรยอดเพชร ประจาํปี  จงัหวดัฉะเชิงเทรา ณ หอ้ง

ประชุมพุทธโสธร ชนั  สาํนกังานสาธารณสุขจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

-  ธันวาคม  เวลา .  น. นายพงษศ์กัดิ เสริมศกัดิศศิธร รองประธาน ประชุมการถ่ายทอดองคค์วามรู้

การพฒันารัฐบาลดิจิทลั Thailand Digital Government Summit) เสริมทกัษะดิจิทลัภาครัฐผ่านสือสังคมออนไลน์ ดว้ย

ระบบ Farcbook DGA 



 
 

9 ธนัวาคม  เวลา .  น.- .  น. นายจิตรกร เผด็จศึก ประธาน นายจอมพงษ ์ชูทบัทิม เลขาธิการ ร่วม

ประชุมแนวทางในการพฒันาสิทธิประโยชน์สําหรับผูป้ระกอบการกลุ่มอุตสาหกรรมท่องเทียวและทีเกียวขอ้งของ

พืนทีภาคตะวนัออก ณ หอ้ง Maric โรงแรมเซ็นทรา บาย จ.ชลบุรี ผา่นระบบ Zoom 

 ธันวาคม  เวลา .  – .  น. นายจิตรกร เผด็จศึก ประธาน ร่วมประชุมหารือแนวทางในการ

ส่งเสริม การท่องเทียวทางนาํ ณ วดัไชยภูมิธาราราม  (ท่าอิฐ) ต.บางพระ อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา  

 ธันวาคม  เวลา .  – .  น. นายจิตรกร เผด็จศึก ประธาน ร่วมรับชมการประกาศเจตนารมณ์ 

เนืองในวนัตอ่ตา้นคอร์รัปชนัสากล (ประเทศไทย) ของพลเอกประยุทธ์ จนัทณ์โอชา นายกรัฐมนตรี และกิจกรรมอืน 

โดยรับชมการถ่ายทอดสดผ่าน Facebook Fanpage  ของสํานกังาน ป.ป.ช  ณ ห้องประชุมมรุพงษศิ์ริพฒัน์ ชนั  ศาลา

กลางฉะเชิงเทรา 

12 ธันวาคม  เวลา 8.30 – 11.00 น.นายจิตรกร เผด็จศึก ประธาน ร่วมงาน “Grand opening celebration 

of the first Gigafactory in ASEAN : Energy Transformation to the Future : พ ลั ง ง า น เพื อ อ น า ค ต  ณ  ล า น

เอนกประสงค ์บริษทั อมิตา เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จาํกดั นิคมอุตสาหกรรม ฉะเชิงเทรา บลูเทค ซิตี อ.บางปะกง 

จ.ฉะเชิงเทรา 

 ธันวาคม  เวลา .  น. นายจิตรกร เผด็จศึก ประธาน ร่วมเป็นวิทยากรอบรมเกษตรกร โครงการ

ปรับเปลียนพนืทีนาปรับโดยปลูกพืชทางเลือกทดแทน ณ สาํนกังานเกษตรอาํเภอสนามชยัเขต จงัหวดัฉะเชิงเทรา 

 ธนัวาคม  เวลา .  น. นายจิตรกร เผด็จศึก ประธาน ประชุมคณะกรรมการบริหารงานจงัหวดัแบบ

บูรณาการ (กบจ.) จังหวดัฉะเชิงเทรา ครังที /  ณ ห้องประชุมมรุพงษ์ศิ ริพัฒน์ ชัน  ศาลากลางจังหวดั

ฉะเชิงเทรา 

 ธันวาคม  เวลา .  น. นายจอมพงษ ์ชูทบัทิม เลขาธิการ ประชุมคณะกรรมการขบัเคลือนไทยไป

ดว้ยกนัระดบัจงัหวดัฉะเชิงเทรา ครังที /  ณ ห้องประชุมมรุพงษศ์ิริพฒัน์ ชนั  ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

15 ธันวาคม  เวลา .  น. นายอาทร ผดุงเจริญ รองประธาน ร่วมประชุมคณะกรรมการเพือแก้ไข

ปัญหาเกษตรกร อนัเนืองมาจากผลิตผลการเกษตร ระดบัจงัหวดั จงัหวดัฉะเชิงเทรา ครังที /  ณ ห้องประชุม

สุนทรพิพิธ ชนั  ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

15 ธันวาคม  เวลา .  – .  น. นายจิตรกร เผด็จศึก ประธาน ร่วมกิจกรรมร่วมรังสรรค์ (Co-

Creation) เพือพฒันาแนวทางการขบัเคลือนเขตเทศบาลเมืองฉะเชิงเทราให้เป็นเมืองแห่งการเรียนรู้ยงัยืน ณ ศูนยก์าร

เรียนรู้เมืองฉะเชิงเทรา (KCC)  

16 ธนัวาคม   เวลา .  – .  น. นายอาทร ผดุงเจริญ รองประธาน ร่วมประชุมสัมมนา เรือง การทบทวน

โครงการ กิจการ หรือการดาํเนินการใดซึงตอ้งจดัทาํรายงาน EIA ครังที  ผ่านระบบ Video Conference โปรแกรม Cisco 

Webex 

 ธนัวาคม  เวลา .  น. เขา้ร่วมประชุมคระกรรมการศึกษาธิการจงัหวดัฉะเชิงเทรา ครังที /  

ณ ห้องประชุมแปดริว (ศาลากลางนาํ) สํานักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต  ตาํบลบางตีนเป็ด 

อาํเภอเมืองฉะเชิงเทรา จงัหวดัฉะเชิงเทรา 

 ธนัวาคม  เวลา .  น. นายจอมพงษ์ ชูทบัทิม เลขาธิการ ประชุมหารือโครงการสร้างบณัฑิตพนัธุ์

ใหม่และกาํลงัคนเพือตอบโจทยภ์าคการผลิตตามนโยบายการปฏิรูปอุดมศึกษาใหม่ ผา่นระบบ Zoom 



 
 

16 ธันวาคม  เวลา .  น. นายพงษ์ศกัดิ เสริมศกัดิศศิธร รองประธาน ประชุมคณะกรรมการและ

อนุกรรมการศูนยอ์าํนวยการความปลอดภยัทางถนนจงัหวดัฉะเชิงเทรา และหน่วยงานภาคีเครือข่ายทีเกียวขอ้ง ครังที 

/  ณ หอ้งประชุมมรุพงษศิ์ริพฒัน์ ชนั  ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

16 ธนัวาคม  เวลา 10.00 น. นายจิตรกร เผด็จศึก ประธาน และคณะกรรมการหอการคา้ฯ ร่วมงาน “ วนั

รวมนาํใจ สู่กาชาด ประจาํปีงบประมาณ  ” ณ หอประชุมอาํเภอเมืองฉะเชิงเทรา (หอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา 

สนบัสนุนเงินจาํนวน ,  บาท) 

 ธันวาคม  เวลา .  น. นายจิตรกร เผด็จศึก ประธาน เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสรรหา

กรรมการลุ่มนําผูท้รงคุณวุฒิในเขตลุ่มนําบางปะกง ครังที /  ณ ห้องประชุมพระยาศรีสุนทรโวหารฯ (น้อย 

อาจารยางกูร) ชนั  ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา อาํเภอเมืองฉะเชิงเทรา จงัหวดัฉะเชิงเทรา 

 ธนัวาคม  เวลา .  – .  น. นายณรงคศ์กัดิ  แกว้เมืองเพชร รองประธาน ร่วมการประชุมรับฟัง

ความคิดเห็นประชาชนและหน่วยงานทีเกียวขอ้ง (ครังที ) ในรูปแบบการประชุมทางไกลผ่านสืออิเล็กทรอนิกส์ 

(Zoom cloud Meetings) งานศึกษาจดัทาํแผนแม่บทการพฒันาโครงข่ายทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองและระบบราง 

(MR-MAP) ณ หอ้งธารทิพย ์โรงแรมแคนทารี  ตาํบลท่าตูม อาํเภอศรีมหาโพธิ จงัหวดัปราจีนบุรี 

 ธันวาคม  เวลา .  – .  น. นายจอมพงษ ์ ชูทมัทิม เลขาธิการ ร่วมประชุมระดมความคิดเห็น

ออกแบบเครือข่ายเชิงยุทธศาสตร์ด้านวิทยาศาสตร์ วิจยัและนวตักรรม ระดบัพืนทีเครือข่ายเศรษฐกิจฐานรากภาค

ตะวนัออก ผ่านแอปพลิเคชนั Zoom Meeting ID: 657 4362 2982 Passcode: 15231 

 ธันวาคม  เวลา .  น. นายจิตรกร เผด็จศึก ประธาน และคณะกรรมการหอการคา้ฯ ร่วมประชุม

โครงการ Smart City เมืองอจัฉริยะ ฉะเชิงเทรา และโครงการสัมปทานทีจอดรถอตัโนมติั Lotte Automated Parking 

ณ หอการคา้ จงัหวดัฉะเชิงเทรา  

 ธนัวาคม  เวลา .  น. นายจอมพงษ ์ ชูทมัทิม เลขาธิการ ร่วมประชุมคณะกรรมการประสานและ

ขบัเคลือนนโยบายสานพลงัประชารัฐประจาํจงัหวดัฉะเชิงเทรา ณ ห้องประชุมพระยาศรีสุนทรโวหารฯ (นอ้ย อาจาร

ยางกูร) ชนั  ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

 ธันวาคม  เวลา .  น. นายจิตรกร เผด็จศึก ประธาน ประชุมคณะกรรมการกาํหนดราคาทรัพย์

จงัหวดัฉะเชิงเทรา ณ สาํนกังานบงัคบัคดีจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

 ธันวาคม  เวลา .  น. นายสมพงษ์ นําศรีเจริญสุข กรรมการ ร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์

อาํนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวดัฉะเชิงเทรา ครังที /  ประจาํเดือนธันวาคม  ณ ห้อง

ประชุมมรุพงษศ์ิริพฒัน ์ชนั  ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

 ธันวาคม  เวลา .  – .  น. ร่วมประชุมโดยวิธี Conference Call ผ่านทางระบบ Zoom 

meetings  

 ธันวาคม  เวลา .  – .  น. นายอาทร ผดุงเจริญ รองประธาน ร่วมประชุมผังนํา ครังที  

โครงการจดัทาํผงันาํ ลุ่มนาํบางปะกง ณ ห้องประชุมชลธี  โรงแรมซันธารา เวลเนส รีสอร์ท อาํเภอเมืองฉะเชิงเทรา 

จงัหวดัฉะเชิงเทรา 

 ธนัวาคม  เวลา .  – .  น. นายพงษศ์กัดิ เสริมศกัดิศศิธร รองประธาน ประชุมคณะกรรมการ

และทีปรึกษาคณะกรรมการบริหารอุตสาหกรรมจงัหวดัฉะเชิงเทรา ครังที /  ณ ห้องประชุมมรุพงษศิ์ริพฒัน์ ชนั 

 ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา 



 
 

 ธันวาคม  เวลา .  น. นายยุทธนา มาตเจือ รองประธาน ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณา

กาํหนดและปรับปรุงเงือนไขในใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจาํทางดว้ยรถทีใชใ้นการขนส่งสัตวห์รือสิงของ

ประจําจังหวดัฉะเชิงเทรา ครังที  /  ณ ห้องประชุมศูนย์ GPS ฉะเชิงเทรา ชัน  สํานักงานขนส่งจังหวัด

ฉะเชิงเทรา 

 ธนัวาคม  เวลา .  – .  น. นายอาทร ผดุงเจริญ รองประธาน ร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อ

ร่างกรอบแนวทางการยกร่างกฎหมายการใช้นาํอย่างประหยดันําและการใช้นาํซาํในพืนทีอีอีซี ผ่านแอปพลิเคชัน 

Zoom  

24 ธันวาคม  เวลา . - .  น. นายจิตรกร เผด็จศึก ประธาน เป็นวิทยากรอบรมเกษตรกรเรืองแผน

ดา้นการตลาดนาํการผลิต ณ สาํนกังานเกษตร อาํเภอราชสาส์น จ.ฉะเชิงเทรา 

 ธนัวาคม  เวลา .  – .  น. นายจิตรกร เผด็จศึก ประธาน ร่วมประชุมกบัคณะกรรมาธิการฯ ณ 

ห้องประชุมมรุพงษศ์ิริพฒัน์ ชนั  ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

 ธนัวาคม  เวลา .  น. นายจิตรกร เผด็จศึก ประธาน ร่วมประชุมหัวหนา้ส่วนราชการประจาํเดือน

ธนัวาคม  ณ สถานทีตงัหน่วยงานของท่าน 

27 ธนัวาคม  เวลา .  น. นายจิตรกร เผด็จศึก ประธาน ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อระดบัจงัหวดั

ฉะเชิงเทรา ณ หอ้งมรุพงษศิ์ริพฒัน์ ชนั  ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

 ธนัวาคม  เวลา .  น. นายจิตรกร เผด็จศึก ประธาน ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการประชาสัมพนัธ์

แห่งชาติระดบัจงัหวดัครังที  ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ.  ณ หอ้งประชุมพระยาศรีสุนทรโวหาร (นอ้ย อาจารยาง

กูร) ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

 ธนัวาคม  เวลา .  น. นายพรชยั ธรรมจรูญ ผูจ้ดัการฯ ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและ

พฒันาคุณภาพชีวิตคนพิการประจาํจงัหวดัฉะเชิงเทรา ณ ห้องประชุมพระยาศรีสุนทรโวหาร (นอ้ย อาจารยางกูร) ชัน 

 ศาลาก  มกราคม  เวลา .  – .  น. เขา้ร่วมประชุมเตรียมการในการเขา้เยยีมคารวะนายกรัฐมนตรี ณ ตึก

สันติไตรี (หลงันอก) ทาํเนียบรัฐบาล ผา่นระบบ VDO Conference ZOOM 

5 มกราคม  เวลา .  น. นายจิตรกร เผด็จศึก ประธาน ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อระดบัจงัหวดั

ฉะเชิงเทรา ณ หอ้งประชุมมรุพงษศ์ิริพฒัน์ ชนั  ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

6 มกราคม   เวลา . - .  น. นายจิตรกร เผด็จศึก ประธาน เป็นวิทยากรอบรมเกษตรกรเรืองแผน

ดา้นการตลาดนาํการผลิต ณ หอ้งประชุมองคก์ารบริหารส่วนตาํบลดอนฉิมพลี อ.บางนาํเปรียว จ.ฉะเชิงเทรา 

 มกราคม  เวลา .  น. นายจอมพงษ์  ชูทับทิม เลขาธิการ ร่วมประชุมคณะกรรมการให้ความ

ช่วยเหลือผูป้ระสบภยัพิบติัจงัหวดัฉะเชิงเทรา (ก.ช.ภ.จ.ฉช.) ครังที /  ณ ห้องประชุมพระยาศรีสุนทรโวหารฯ 

(นอ้ย อาจารยางกูร) ชนั  ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

 มกราคม  เวลา .  น. นายจอมพงษ ์ ชูทบัทิม เลขาธิการ ร่วมประชุมคณะอนุทาํงานขบัเคลือนการ

พฒันาเมืองอจัฉริยะจงัหวดัฉะเชิงเทรา (Chachoengsao Smart City) ดา้นเศรษฐกิจอจัฉริยะ (Smart Economy) ณ ห้อง

ประชุมนนทรี ชนั  สํานกังานพาณิชยจ์งัหวดัฉะเชิงเทรา 

 มกราคม  เวลา .  – .  น. นายพงษ์ศักดิ  เสริมศักดิศศิธร รองประธาน ร่วมประชุม

คณะอนุกรรมการอนุรักษ์และพฒันาเมืองเก่าฉะเชิงเทรา ครังที /  ณ ห้องประชุมมรุพงษ์ศิริพฒัน์ ชนั  ศาลา

กลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา 



 
 

 มกราคม  เวลา .  น. นายจิตรกร เผด็จศึก ประธาน ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์

อาํนวยการขจดัความยากจนและพฒันาคนทุกช่วงวยัอย่างยงัยืนตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงฉะเชิงเทรา 

(คจพ.จ.) และร่วมลงนามบนัทึกข้อตกลง (MOU) ขจดัความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวยัอย่างยงัยืนตามหลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจงัหวดัฉะเชิงเทรา ณ ห้องประชุมมรุพงษศิ์ริพฒัน์ ชนั  ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

 มกราคม  เวลา .  – .  น. นายอาทร  ผดุงเจริญ รองประธาน ร่วมประชุมเปิดตวัในระดบัพนืที:

โครงการสร้างภูมิคุม้กนัต่อผลกระทบจากการเปลียนแปลงสภาพภูมิอากาศพืนทีทางทะเลและชายฝังตามแนวอ่าว

ไทย (Increasing resilience to climate change impacts in marine and coastal areas along the Gulf of Thailand) ผ่าน

สืออิเลก็ทรอนิกส์ 

 มกราคม  เวลา .  น. นายจิตรกร เผด็จศึก ประธาน ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุน

ส่งเสริมการจดัสวสัดิการสังคมจงัหวดัฉะเชิงเทรา ครังที /  ณ ห้องประชุมพระยาศรีสุนทรโวหาร (นอ้ย อาจาร

ยางกูร) ชนั  ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

 มกราคม  เวลา .  น. นายจิตรกร เผด็จศึก ประธาน ร่วมประชุมคณะกรรมการขับเคลือน

โครงการเขตพฒันาพิเศษภาคตะวนัออก จงัหวดัฉะเชิงเทรา ครังที /  ณ ร้านเรือนร่มไทร 

 มกราคม  เวลา .  น. นายจอมพงษ์  ชูทบัทิม เลขาธิการ ร่วมประชุมคณะกรรมการเครือข่ายองค์

ความรู้ KBO จงัหวดัฯ เพือพิจารณาคดัเลือกผลิตภณัฑ์ OTOP ทีมีศกัยภาพเขา้ร่วมพฒันาผลิตภณัฑ ์และพิจารณาแนว

ทางการพฒันาผลิตภณัฑข์อง KBO ณ ห้องเทพราช  โรงแรมซันธารา เวลเนส รีสอร์ท แอนด์ โฮเท็ล ตาํบลคลองนา 

อาํเภอเมืองฉะเชิงเทรา 

17 มกราคม  เวลา .  น. นายจิตรกร เผด็จศึก ประธาน ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อระดบัจงัหวดั

ฉะเชิงเทรา ณ หอ้งประชุมมรุพงษศ์ิริพฒัน์ ชนั  ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

 มกราคม  เวลา .  น. ประชุมคณะอนุกรรมการกลนักรองและติดตามการดาํเนินงานกองทุนพฒันา

บทบาทสตรีอาํเภอ ณ หอ้งประชุม อาํเภอเมือง จ.ฉะเชิงเทรา 

18 –  มกราคม  นายจอมพงษ์  ชูทับทิม เลขาธิการ ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้แก่ผูผ้ลิต 

ผูป้ระกอบการ OTOP ในการส่งเสริมและพฒันาผลิตภณัฑ์ เพิมมูลค่าผลิตภณัฑ ์สร้างสรรคน์วตักรรมในดา้นคุณภาพ 

มาตรฐาน รูปแบบ การสร้างเรืองราวผลิตภณัฑ ์ณ หอ้งบางปะกง โรงแรมที วินเทจ ตาํบลท่าทองหลาง อาํเภอบางคลา้   

 มกราคม  เวลา .  น. นายจิตรกร เผด็จศึก ประธานร่วมประชุม การประกวดหมู่บา้นตน้แบบการ

น้อมนําแนวพระราชดําริไปประยุกต์ใช้ โครงการ ;  ปฏิบัติบูชา “สืบสาน รักษา ต่อยอด” เพือพัฒนาชุมชน 

ประจาํปี  ณ ห้องประชุมพระยาศรีสุนทรโวหารฯ (น้อย อาจารยางกูร) ชัน  ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทราลาง

จงัหวดัฉะเชิงเทรา 

 

 

- กจิกรรมอืนๆ 

 พฤศจิกายน  เวลา .  - .  น. นายจิตรกร เผด็จศึก ประธาน ร่วมพิธีเปิดงาน ROBINSON  

MOTOR  SHOW 2021 ระหว่างวันที  พฤศจิกายน-  ธันวาคม  รวม  ว ัน ณ บริเวณลานอเนกลาน

เอนกประสงค ์ชนั  ศูนยก์ารคา้โรบินสันไลฟ์สไตล ์ฉะเชิงเทรา 

    มติทีประชุม  รับทราบ 
 



 
 

วาระที  เรืองรับรองรายงานการประชุม ครังที /  

มติทีประชุม  รับรอง 
 

วาระที  เรืองสืบเนืองจากการประชุม พร้อมติดตามความคืบหน้าของโครงการ/กจิกรรม 

3.1 โครงการ/กจิกรรมด้านส่งเสริมการค้าการลงทุน 

นายจิตรกร เผด็จศึก (ประธาน) กล่าววา่ 

 โครงการจดัตังร้านคา้สวสัดิการ หอการคา้จังหวดัฉะเชิงเทรา (จาํหน่ายสินคา้ราคาถูก ช่วยเหลือ

ผูป้ระกอบการและประชาชนทวัไป) พร้อมพิจารณาร่วมเป็นพาร์ทเนอร์กบั ร้านถูกดี มีมาตรฐาน 

ถูกดี มีมาตรฐาน คือ ร้านคา้ปลีกชุมชนทีทางเราจะร่วมลงทุนกบัร้านโชห่วยเดิมทีมีอยู่แลว้โดยจะ

ขายดีขึนเพราะ 

✓ถูกดีลงทุนใหท้งัสินคา้ และอุปกรณ์ในร้าน 

✓ถูกดีส่งสินคา้ถึงหนา้ร้าน ไม่ตอ้งเสียเวลา   

        ออกไปซือ 

✓ถูกดีมีโปรโมชนัลดราคาทุกวนั เพือดึงดูด 

       ลูกคา้เขา้ร้าน 

✓ถูกดีมีระบบจดัการ รู้ตน้ทุน กาํไร 

✓ถูกดีมีแบรนดที์มีสาขาทวัประเทศ 

✓ไม่มีความเสียงในการลงทุน 

ผลตอบแทนหรือรายได้ มาจากการแบ่งกาํไรทีเกิดขึนจากการขายสินคา้ ท่านร้านคา้รับ 85% ส่วนอีก 15% 

แบ่งใหท้างบริษทั ตวัอย่างเช่น กาํไรทีได ้50,000 บาท ทางร้านรับ 42,500 บาท อีก 7,500 บาท เป็นส่วนค่าดาํเนินการ

ทางธุรกิจทีแบ่งใหบ้ริษทั ดว้ยความทีร้านถูกดีนนัเนน้หลกัการลงทุนเท่าทีจาํเป็นสําหรับเจา้ของร้านโชห่วยเดิม ทาํให้

การลงทุนนนัมีเพียง 2 ส่วน  

1. เงินปรับปรุงร้านคา้ (1-2 แสนบาท ขึนอยูก่บัสภาพร้านเดิม)  

2. เงินคาํประกนัสัญญา 2 แสนบาท (ไดคื้นหลงัหมดสัญญากบัทางถูกดี) มีเพียงเท่านี 

หากทางร้านผ่านการคดัเลือกและไม่มีทุน   โดยทางร้านถูกดีมีมาตรฐาน มีการติดต่อกบัธนาคารกสิกรไวใ้ห้ 

ซึงทางเจา้ของร้านสามารถยนืกูไ้ดใ้นอตัราดอกเบียทีตาํกวา่ปกติ และไม่ตอ้งมีหลกัทรัพยค์าํประกนั 

         หากสนใจ ให้ลองสมคัรเขา้มาก่อนเพือให้เจา้หน้าทีไดล้งพืนทีสํารวจร้านและพิจารณาก่อน ขนัตอนการสมคัร

และสํารวจร้านฟรีไม่มีค่าใชจ่้ายใดและยงัไมม่ีขอ้ผกูมดัใดดว้ย 

 มติทีประชุม  รับทราบ 

 

3.2 โครงการ/กจิกรรมด้านการเกษตร 

 โครงการตลาดนําการผลติ “ตลาดเกษตรปลอดภัย ณ ตลาดบ่อบัว ฉะเชิงเทรา” 

นายจิตรกร เผด็จศึก (ประธาน) กล่าววา่โครงการตลาดนาํการผลิต “ตลาดเกษตรปลอดภยั ณ ตลาด 

บ่อบวั ฉะเชิงเทรา” โดยนาํสินคา้เกษตรปลอดภยั พืช ผกัผลไม ้ในจงัหวดัฉะเชิงเทรา มาจาํหน่ายขายส่ง ในราคาถูก

ใหก้บัแม่คา้และประชาชนทวัไป 

มติทีประชุม รับทราบ 



 
 

 โครงการส่งเสริม QR CODE ระบบการตรวจสอบย้อนกลบัสินค้าเกษตร 

นายจิตรกร เผด็จศึก (ประธาน) กล่าววา่ โครงการส่งเสริม QR CODE ระบบการตรวจสอบยอ้นกลบั 

สินคา้เกษตรผลผลิตทีเราส่งไปให้ผูบ้ริโภค สิงทีจะการันตีถึงความเชือมนัในตวัผลิตภณัฑข์องเราไดน้นั ก็คือการได้

เห็นถึงวิธีการปลูกหรือไดรู้้จกักบัผูป้ลูก เพราะถา้เราจาํหน่ายผลผลิตออกไปแลว้จบแค่นัน ก็อาจจะไม่เกิดการซือใน

ครังต่อ ๆ ไป แต่การทีจะทาํให้ลูกคา้ทวัไปกลายมาเป็นลูกคา้ประจาํของเรามนัมีความยงัยืนมากกว่าหลายเท่าตวันัก 

นอกจากฉลากทีติดไปกบัตวัสินคา้แลว้ ตวั Qr code ยงัมีส่วนสําคญัในระบบการตรวจสอบยอ้นกลบัมายงัผูป้ลูกหรือ

แหล่งผลิต โดยในยุคทีเทคโนโลยีไปอย่างรวดเร็วในปัจจุบนั เราจึงสามารถนําเทคโนโลยีเขา้มามีส่วนร่วมในการ

จาํหน่ายสินคา้ไดม้ากกวา่ในสมยัก่อน เรียกไดว้่าวินวินทงั  ฝ่าย ผูผ้ลิตไดลู้กคา้ประจาํ ผูบ้ริโภคก็มนัใจในแหล่งทีมา

ของพืชผกัผลไม ้

.ความจาํเป็นในการใช ้Qr code 

.ทุกวนันีสมาร์ทโฟนสามารถเขา้ถึงเวบ็ไซตแ์ละบริการต่างๆ ผา่นทางแอพพลิเคชนัมากมาย ถา้หาก 

ว่าเราเดินไปเห็นป้ายโฆษณาสินคา้ทีเราสนใจและตอ้งการดูรายละเอียดเพิมเติม แต่ตอ้งเสียเวลาพิมพชื์อเว็บไซตซึ์ง

บางครังอาจจะมีความยาวจนทาํให้พิมพ์ตกหล่นไป ทําให้พลาดโอกาสทังผูโ้ฆษณาและผูที้สนใจสินค้านัน วิธี

แกปั้ญหาทีง่ายและสมาร์ทคือการใช ้QR code จดัเก็บทีอยูเ่วบ็ไซต ์โดยผูที้สนใจก็ส่อง QR code ดว้ยกลอ้งบนสมาร์ท

โฟนก็สามารถเขา้ถึงเวบ็ไซตด์งักล่าวไดท้นัทีโดยไม่ตอ้งเสียเวลาพิมพ ์ 

มติทีประชุม รับทราบ 

 โครงการจัดตังศูนย์การเรียนรู้ด้านเกษตรกรรม” 

นายจิตรกร เผด็จศึก (ประธาน) กล่าวถึงรายละเอียดและแนวทางการดาํเนินโครงการเพือเป็นแหล่ง 

เรียนรู้ส่งเสริมให้เกษตรกรเข้ามาเรียนรู้การทําเกษตรทีถูกต้อง สามารถนําไปต่อยอดในการทําอาชีพได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ  ซึงพืนทีจะทาํศูนยเ์รียนรู้จะเริมทีตาํบลบางพระ ซึงเป็นพนืทีทีมีการทาํเกษตร 

มติทีประชุม รับทราบ 

  โครงการนิคมเศรษฐกจิพอเพยีง จังหวัดฉะเชิงเทรา 

นายจิตรกร เผด็จศึก (ประธาน) กล่าวถึงโครงการทีจะส่งเสริมอาชีพให้เกษตรกร โดยการจดัสรร 

พืนทีทาํกินให้แก่เกษตรกรในรูปของเกษตรพอเพียง เป็นนิคมเกษตรทีมีการพฒันา และมีการจดัสรรทีดินเพือให้

สามารถทาํเกษตรอินทรีย ์และจะมีช่องทางดา้นการตลาดใหก้บัเกษตรกรในนิคมดว้ย 

  มติทีประชุม รับทราบ 

 การส่งเสริมอาชีพให้แก่เกษตรกร(การเลียงปลากะพงยักษ์ และ การเลยีงแกะ/แพะเนือ) 

นายจอมพงษ ์ชูทบัทิม (เลขาธิการ) กล่าววา่ การส่งเสริมการเลียงปลากะพงยกัษ ์ ซึงพืนทีจงัหวดั 

ฉะเชิงเทรา เป็นพืนทีทีเหมาะสมในการเลียงปลากะพงอนัดบัตน้ๆ ของประเทศไทย และเนือปลากะพงสามารถนาํมา

แปรรูปเป็นอาหารได้หลากหลาย เป็นทีนิยมชองตลาดทังในและต่างประเทศ ซึงกระบวนการทําได้มีการใช้

เทคโนโลยีในการแปรรูปเพือให้เกิดความสด สะอาด และมีมาตรฐาน ซึงหอการค้าจังหวดัฉะเชิงเทรา จะเข้าไป

ส่งเสริมแก่เกษตรกรอยา่งกวา้งขวางต่อไป 

 มติทีประชุม รับทราบ 

 โครงการเมืองเกษตรแปรรูป 

นายจิตรกร เผด็จศึก (ประธาน) กล่าววา่หอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา ไดเ้ขา้หารือกบั ผศ.ดวงพร ภู่ 



 
 

ผกาอธิการบดีมหาวิทยาลยัราชภฏัราชนครินทร์ เพือเพือขอความร่วมเป็นผูวิ้จยัการสร้างนวตักรรมการวิจยัสารสกัด

จากผลิตภณัฑ์เกษตรในจงัหวดัฉะเชิงเทรา เช่น ขา้ว มะม่วง เพือใช้เป็นผลิตภณัฑ์บาํรุงผิวหน้า ซึงท่านไดย้ินดีให้

ความร่วมมือกบัทางหอการคา้เป็นอยา่งยงิ และยนิดีทีจะร่วมในการสนบัสนุนดา้นงานวิจยักบัผลิตภณัฑแ์ปรรูปทุกตวั

ทหีอการคา้ใหก้ารสนบัสนุน 

 โครงการเมืองวัวสวย ควายพนัธุ์ดี 

นายจิตรกร เผด็จศึก (ประธาน) กล่าววา่เป็นโครงการทีท่าน ดร.สุวิทย ์คาํดี อดีตผูว้า่ราชการจงัหวดั 

ฉะเชิงเทรา ไดด้าํเนินโครงการไวท้ีอาํเภอท่าตะเกียบ จงัหวดัฉะเชิงเทรา ซึงทราบว่า ต่อไปจะมีการจดัตงัโรงแปรรูป

เนือววั ในพนืทีจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

มติทีประชุม รับทราบ 

.  โครงการ/กจิกรรมด้านการท่องเทียว 

 โครงการส่งเสริมการท่องเทียวทางสายนาํ 

นายจิตรกร เผด็จศึก (ประธาน) กล่าววา่หลงัจากสถานการณ์โควิดผอ่นคลายลง หอการคา้จะดาํเนิน 

โครงการจดัทาํรูดท่องเทียวทางสายนาํเชือมโยงกบัชุมชนต่างๆ สองฝังริมนาํบางปะกง และจะมีการผลกัดนัการใช้

การเดินทางเส้นทางสายนาํเริมตนจากท่านาํวดัทา่อิฐ ทีมีการจดัสร้างท่าเทียบเรือรองรับไวแ้ลว้  

มติทีประชุม รับทราบ 

 โครงการทุ่งซาฟารีในป่าธรรมชาติ ระบบสกายวอล์ค 

นายจิตรกร เผด็จศึก (ประธาน) กล่าววา่เป็นโครงการทีทาง สาํนกังานทรัพยากรธรรมชาติและ 

สิงแวดลอ้ม ไดน้าํแผนงานโครงการเขา้บรรจุไวใ้นแผนจงัหวดัฉะเชิงเทรา เพือของบประมาณในการดาํเนินการ ซึง

คาดวา่จะไดรั้บการพิจารณา ในปี 2566 ซึงทงันีทงันนัจะตอ้งมีการร่วมกนัผลกัดนัใหเ้กิดเป็นรูปธรรมต่อไป 

มติทีประชุม รับทราบ 
 

 โครงการตลาดนัดคนเดิน ณ บริเวณลานข้างห้าง Big C2  

นายจิตรกร เผด็จศึก (ประธาน) กล่าววา่เป็นโครงการทีหอการไดด้าํเนินการแลว้ โดยใชพ้ืนทีตลาด 

นดัเดิมขา้งห้างบิกซี  ทีท่านรองประธาน   วิชาญ สัจจาพิทกัษก์ุล ดูแลอยู ่เบืองตน้ไดไ้ปขึนป้ายไวแ้ลว้ และต่อไปจะ

พฒันารูปแบบจากตลาดนัดเดิม เป็นตลาดทีมีความพร้อม และเป็นประโยชน์ต่อชาวจงัหวดัฉะเชิงเทรา ซึงจะเกิด

รายไดส่้วนหนึงเขา้หอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทราอยา่งต่อเนืองดว้ย 

มติทีประชุม รับทราบ 

 การพฒันาพืนทีสนามยินปืน ค่าย ช.พนั  ในการจัดงานกาชาดหรืองาน/กจิกรรมต่างๆ  

นายจิตรกร เผด็จศึก (ประธาน) กล่าววา่ขณะนีเรืองดงักล่าว กาํลงัเขา้สู่กระบวนการของจงัหวดั 

ฉะเชิงเทรา เพือดาํเนินการประสานผูรั้บผิดชอบพืนทีสนามยิงปีน ค่าย ช.พนั  ซึงไดมี้การพูดคุยกบัท่านผูว้่าราชการ

จงัหวดัฉะเชิงเทรา ไวแ้ลว้ โดยหอการคา้จะไดติ้ดตามมาแจง้ใหก้บัคณะกรรมการทราบถึงความคืบหนา้ต่อไป 

มติทีประชุม  รับทราบ 

 การดําเนินโครงการหอการค้าชวนชิม หอการค้าชวนชม หอการค้าชวนช้อบ 

นายจิตรกร  เผด็จศึก (ประธาน) กล่าววา่หอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเราจะดาํเนินโครงการหอการคา้ชวนชิม  

หอการค้าชวนชม หอการคา้ชวนช๊อป เราจะเชิญชวนร้านค้า ร้านอาหาร ร้านขายของฝาก ในจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

มาร่วมโครงการ และจะทาํป้ายของดีหอการคา้จงัหวดั รับรองโดยหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา  



 
 

มติทีประชุม  รับทราบ 

3.4 โครงการ/กิจกรรมด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต 

 โครงการ “หอการค้าปันสุข”  

- การจัดทําอาหารบุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าผู้ปฏิบัติงาน ณ ม.ราชภัฏราชนครินทร์ 

นายจิตรกร เผด็จศึก (ประธาน) กล่าวว่าหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา ไดม้ีการจดัทาํครัว ตามโครงการ 

หอการค้าปันสุข บริการบุคลาการทางการแพทย์ ทีบริการฉีดวคัซีนป้องกันโควิด ณ ศูนยฉี์ดมหาวิทยาลัยราชภัฏราช

นครินทร์ ตงัแต่เดือนมิถุนายน 2564  โดยจะกาํหนดบริการต่อเนืองไปถึงเดือนสินเดือนตุลาคม 2564 

มติทปีระชุม รับทราบ 

- การจัดทําตู้นําดืมปันสุข ณ ทีทําการหอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา  

นายจิตรกร เผด็จศึก (ประธาน) กล่าววา่ไดรั้บการสนบัสนุนจาก อีสวอเตอร์ ซึงขณะนีทราบว่าคุณ 

สมควร ไดม้ีการตกแต่งตูน้าํดืมเรียบร้อยแลว้พร้อมทีจะนาํมาติดตงับริการประชาชนดา้นหนา้อาคารหอการคา้จงัหวดั

ฉะเชิงเทรา ส่วนนาํไดป้ระสานขอต่อจากมิเตอร์ของการประปาส่วนภูมิภาคจงัหวดัฉะเชิงเทรา ไวแ้ลว้ 

      มติทีประชุม รับทราบ 
 

- การจัดกิจกรรมรับบริจาคโลหิต ร่วมกบัโรงพยาบาลวัดสมานรัตนาราม 

นายจอมพงษ ์ชูทบัทิม (เลขาธิการ) กล่าวว่า การจดักิจกรรมรับบริจาคโลหิตครังที 1 วนัพฤหัสบดีที  

5 สิงหาคม 2564  โดยใช้รหัสการบริจาคโลหิต OJO414 สรุปยอดผูร่้วมบริจาคโลหิตรวม  125 คนๆ ละ 450 มล. รวม

จาํนวนโลหิต 56,250 มล  ครังที 2 วนัพฤหัสบดีที  กันยายน 2564 สรุปยอดผูร่้วมบริจาค 94 คนๆ ละ 450 มล. รวม

จาํนวนโลหิต 42,300 มล 

 มติทีประชุม รับทราบ 
 

 -      การส่งเสริมอาชีพแก่คนพกิาร ตามมาตรา  พรบ.ส่งเสริมและพฒันาคุณภาพชีวิต 

นายจิตรกร เผด็จศึก (ประธาน) กล่าววา่ เมือวนัศุกร์ที 15 ตลุาคม 2564 หอการคา้จงัหวดั ร่วมกบั  

สํานักงานพฒันาสังคมและความมนัคงของมนุษย ์สํานักงานจดัหางานจงัหวดัฉะเชิงเทรา ลงพืนทีสํารวจขอ้มูลคน

พิการเพอืส่งเสริมการสร้างงานสร้างอาชีพ ตามมาตรา 35 ประกอบดว้ย 

.ชมรมบา้นสวนสายใยกอ้นแกว้ อ.คลองเขือน จงัหวดัฉะเชิงเทรา มีผูพิ้การในความดูแล  คน ซึงเป็น 

ศูนยพ์ฒันาชีวิตผูป่้วยจิตเวช พฒันาชีวิตผูป่้วยจิตเวชแบบองค์รวม ทังดา้นร่างกาย จิตใจ สังคมและจิตวิญญาณ เพือ

ฟืนฟู และพฒันาผูป่้วยจิตเวช เปิดโอกาสให้ผูป่้วยจิตเวชไดพ้ฒันาชีวิตและสามารถดาํรงชีวติไดอ้ยา่งคนปกติทวัไป 

.วดัหนองปรือ ต.เขาหินซอ้น อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา ซึงมีผูพิ้การทีจะเขา้ไปสาํรวจเพือส่งเสริม 

การสร้างงานสร้างอาชีพ จาํนวน 2 คน ซึงพิการทางจิต 1 คน และพิการทางการเคลือนไหว 1 คน ซึงปัจจุบนัทางเจา้

อาวาสวดั ไดอุ้ปการะไว ้

.หมู่ 5 ต.คลองนา อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา ซึงมีผูพิ้การทีพิการทางการเคลือนใหว เป็นหญิง อายุ 55 ขาซา้ย 

ขาด และเป็นโรคเบาหวาน นงัรถวิวแชร์ มีความตอ้งการรถเข็นเพือคา้ขายไก่ปิง-ยา่ง ขายของทอด และของบริโภค ที

ตลาดใกลบ้า้น 

.หมู่ 2 ต.บางตีนเป็ด อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา ซึงมีผูพ้ิการทีพิการทางการเคลือนใหว เป็นชาย นงัรถวิวแชร์  

มีความตอ้งการประกอบอาชีพขายปลาตากแหง้ ปลาสลิด ในชุมชนทีอาศยัอยู ่   

เมือวนัศุกร์ที 25 ตุลาคม 2564 หอการคา้จงัหวดั พร้อมคณะ ร่วมกบั สาํนกังานพฒันาสังคมและความ 



 
 

มนัคงของมนุษย ์สาํนกังานจดัหางานจงัหวดัฉะเชิงเทรา ลงพืนทีสาํรวจขอ้มูลคนพิการเพือส่งเสริมการสร้างงานสร้าง

อาชีพ ตามมาตรา 35 ประกอบดว้ย 

.นางจรุญ ฉายฉันท ์อาย ุ73 ปี อาศยัอยูบ่า้นเลขที 55 หมู่ 7 ต.บางเตย อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา พิการดา้นการ 

เครืองไหว (อุบติัเหตุรถลม้) เพอืพิจารณาในการส่งเสริมอาชีพการเลียงไก่ การปลูกผกั การเลียงกบ และการเลียงเป็ดเทศ 

.นายอดิศร ศรีพงษ ์อาย ุ39 ปี อาศยัอยูบ่า้นเลขที 59 หมู่ 5 ต.บางกะไห อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา พิการ 

ทางการเคลือนไหว (เส้นเลือดในสมอบแตก) เพือพิจารณาส่งเสริมอาชีพการเลียงกุ้งก้ามกาม ในทีทํากิน 6 บ่อ 

ปัจจุบนัอาศยัอยูก่บัภรรยา ซึงเป็นผูดู้แล 

.นางเพช็รไพลิน เขียวละลิม อาย ุ 47  ปี อาศยัอยูบ่า้นเลขที 36/91 หมู่ 6 ต.บางพระ อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา  

พิการทางการเคลือนไหว (ใส่ขาเทียมขา้งขวา) เพือพิจารณาส่งเสริมอาชีพการขายส้มตาํ ไก่ยา่ง และกาแฟ 

.นางสาวศศิมาภรณ์ สุขสบาย อายุ 27 ปี อาศยัอยูบ่า้นเลขที 105/2 หมู่ 7 ต.บางพระ อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา  

(พิการทางสติปัญญา) เพือพิจารณาส่งเสริมอาชีพการคา้ขายของชาํ 

มติทีประชุม รับทราบ 

.  โครงการ/กจิกรรมด้านสิงแวดล้อม 

นายจิตรกร  เผด็จศึก (ประธาน) กล่าวว่าหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา ร่วมกบั สหกรณ์ผูเ้พาะเลียงสัตวน์าํและ

การเกษตรแห่งประเทศไทย โดยการสนับสนุนงบประมาณโดย กองทุนพฒันาไฟฟ้าบางปะกง ดําเนินโครงการ

ส่งเสริมการฟืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดลอ้มในพืนที ร่วมปล่อยพนัธุ์กุ ้งกา้มกาม จาํนวน 6,000,000 ตวั ลง

แม่นําบางปะกง เมือวันพุธที 18 สิงหาคม 2564 เวลา 10.00 น. ณ บริเวณท่านําว ัดท่าอิฐ ต.บางพระ อ.เมือง จ.

ฉะเชิงเทรา 

นายอาทร ผดุงเจริญ รองประธานฝ่ายพลงังานและสิงแวดลอ้ม ทาํกิจกรรมปล่อยปลาเพือเป็นการอนุรักษ์

ทรัพยากรสัตวน์าํ ประกอบดว้ยปลาเบญจพรรณ ปลานิล ปลายีสก ปลานวลจนัทร์ ปลาตะเพียน ปลาจีน รวม 41,000 

ตวั ลงแม่นาํบางปะกง ณ ท่านาํวดัท่าอิฐ ต.บางพระ อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 

มติทีประชุม รับทราบ 
 

วาระที  เรืองเพือพจิาร  ณา 

4.1 พิจารณาการเขา้ร่วมในงานนมสัการหลวงพ่อโสธร และงานประจาํปีจงัหวดัฉะเชิงเทรา พ.ศ.  

นายจอมพงษ ์ชูทบัทิม (เลขาธิการ) กล่าววา่ หอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา ไดร่้วมในงานนมสัการหลวงพ่อโส 

ธร และงานประจาํปีจงัหวดัฉะเชิงเทราทุกปี ปีนีกรรมการและสมาชิกท่านใดร่วมออกบูธให้แจง้ความประสงค์มายงั

สํานักงานหอการค้าจังหวดัฉะเชิงเทรา กําหนดจัดงานระหว่างวนัที -  พฤศจิกายน  เป็นเวลา  วนั            

ณ บริเวณหนา้ศาลาไทย ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

มติทีประชุม รับทราบ 
 

4.2 พจิารณาการจัดกิจกรรมหารายได้ (การจัดแข่งขันกอล์ฟ) 

นายจอมพงษ ์ชูทบัทิม (เลขาธิการ) กล่าวว่า หอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา กาํหนดจดักิจกรรมหารายได ้การ

จดัแข่งขนักอล์ฟการกุศลเชือมความสัมพนัธ์หน่วยงานภาครัฐ และนักธุรกิจเอกชน ชิงถว้ยเกียรติยศ ศาสตราจารย์

พิเศษอรรพล ใหญ่สว่าง นายกสมาคมชาวฉะเชิงเทรา อดีตอยัการสูงสุด ในวนัเสาร์ที  กุมภาพนัธ์  ณ สนาม

โลตสั วลัเลย ์กอลฟ์ กอล์ฟ รีสอร์ท ถ.องครั์กษ-์บางนาํเปรียว ต.ดอนเกาะกา อ.บางนาํเปรียว จ.ฉะเชิงเทรา  

มติทีประชุม รับทราบ 



 
 

 

.  พิจารณาการจัดทําหนังสือรายงานประจําปี  

นายจอมพงษ์ ชูทับทิม( เลขาธิการ) กล่าวว่า หอการค้าจงัหวดัฉะเชิงเทรา กาํหนดจดัทําหนังสือรายงาน

ประจาํปีทุกปี ประมาณเดือนมีนาคม เพราจะมีการประชุมใหญ่สามญัสมาชิกของทุกปี หนังสือรายรายงานประจาํปี 

จะนาํเสนอผลงานของหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทราทีผา่นมา ในหนงัสือรายงานประจาํปีจะมีบทสัมภาษณ์ บทความที

เป็นประโยชน์กบัสมาชิก และการลงโฆษณาประชาสัมพนัธ์ ของบริษทั หา้งร้านของสมาชิกหอการคา้ 

มติทีประชุม รับทราบ 

 
 

.  พิจารณาการจัดทําวารสารแนะนําการขับเคลือนโครงการต่างๆ ของหอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา 

นายจิตรกร เผด็จศึก (ประธาน) กล่าวว่า อยากจะเสนอให้หอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา จดัทาํวารสารแนะนาํ

การขับเคลือนโครงการต่างๆ ของหอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา 3 เดือนต่อ  ครัง  จํานวน  คู่   หน้า เพือ

ประชาสัมพนัธ์ กิจกรรมและโครงการต่างๆทีหอการคา้จดัทาํขึน  

มติทีประชุม รับทราบ 
 

.  พจิารณาร่วมโครงการ ชําระสินค้า-บริการ ด้วยบตัร 8 Riew Easy Card เพือขับเคลือนจังหวัด  

       ฉะเชิงเทราสู่สังคมไร้เงินสด (Cashless Society) และก้าวเข้าสู่การเป็นเมืองอจัฉริยะ (Smart City) 

นายจอมพงษ ์ชูทบัทิม (เลขาธิการ) กล่าวว่าทางธนาคารกรุงไทย ไดป้ระสานไปทางผูว้่าราชการจงัหวดั 

ฉะเชิงเทรา  จะทาํโครงการ ชาํระสินคา้-บริการ ดว้ยบตัร 8 Riew Easy Card เพือขบัเคลือนจงัหวดั ฉะเชิงเทราสู่สังคม

ไร้เงินสด (Cashless Society) และกา้วเขา้สู่การเป็นเมืองอจัฉริยะ (Smart City) ทางผูว้่าราชการจงัหวดัฉะเชิงเทรา ได้

ให้ทางหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทราร่วมเป็นคณะทาํงานในโครงการนี ขณะนีไดม้ีร้านคา้นาํร่อง ทงัหมด  ร้าน . 

ร้านสบายนม .ร้านบา้นเพิมบุญ .ร้านชยัครับ . ร้านอาหารบา้นเบญ .ร้านมธุรสเรือแพ .ร้านรินขนมหวาน . ร้าน

แปดริวสเตชนั .ร้านกู๊ดวิว .ร้านดีเปรสโซ่ .ร้าท่าขา้ม 

มติทีประชุม รับทราบ 
 

4.6 งานสัมมนาหอการค้าทัวประเทศ ครังที  ระหว่างวันที -  พฤศจิกายน   

     ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลยัหอการค้าไทย 

นายจอมพงษ ์ชูทบัทิม (เลขาธิการ) กล่าวว่าหอการคา้ไทย ไดร่้วมมือขบัเคลือนเศรษฐกิจ และมีความ 

เชือมนัในการทาํงาน พร้อมรวมพลงักบัภาครัฐและเอกชน โดยยดึมนัการทาํงานในลกัษณะ Connect the Dots 

สําหรับ ปี  หอการคา้ไทย พร้อมจะสนับสนุน เพือทาํให้เศรษฐกิจกลบัมาเติบโต และเขม้แข็งอีกครัง โดยจะ

ดาํเนินโครงการสาํคญัต่าง ๆ ดงันี 

- การส่งเสริมการท่องเทียวขา้มภาค  

- การขบัเคลือน การท่องเทียวมูลค่าสูง ดว้ย Happy Model ในพืนทีต่างๆ โดยพฒันาสินคา้ และบริการทีได้

มาตรฐาน สร้างความแตกต่าง และมี Story Telling  

- ต่อยอด Application ทกัทาย ใหเ้ป็น Super App ในการเชือมโยงการท่องเทียวใหก้บันกัเดินทางชาวต่างชาติ 

- การพฒันาและยกระดบัเกษตรมูลค่าสูง ตามแนวทาง BCG  

พร้อมกบัผนึกกาํลงักบัภาครัฐ ในการปรับปรุง กฏระเบียบ และกฏหมายทีลา้สมยั เพือเพิมขีดความสามารถในการ

แข่งขนัของผูป้ระกอบการไทย 



 
 

นอกจากนี การสัมมนาของหอการคา้ทวัประเทศครังนี ยงัไดร้ะดมความคิดเห็น ใน  เรืองหลกั ดงันี 

. การเสริมสรา้ง ความเขม้แขง็          

โดยขบัเคลือนผ่าน  Value Chains ไดแ้ก่ ดา้นการคา้การลงทุนและการคา้ชายแดน ดา้นเกษตรและอาหาร ด้านการ

ท่องเทียวและการบริการ โดยมี  ประเด็นหลกั และ  ประเด็นเร่งด่วน  

. การเชือมโยงการทาํงานกบัภาครัฐ          

โดยหอการค้าทวัประเทศ ได้จดัทาํยุทธศาสตร์เศรษฐกิจของแต่ละภาค เพือเชือมโยง กับแผนงานของภาครัฐ ทัง

แผนพฒันาภาค, กลุ่มจงัหวดั  

หอการคา้ไทยไดเ้ชิญชวนทุกภาคส่วน โดยเฉพาะพลงัของคนรุ่นใหม่ มาร่วมกนั Connect the Dots  

“สร้างความเชือมนั, ร่วมกนัสร้างสรรค,์ ช่วยกนัผลกัดนั”  

และได้มอบ “สมุดปกขาว” งานสัมมนาหอการคา้ทัวประเทศ ครังที  ทีได้รวบรวมประเด็น และขอ้เสนอ จาก

หอการคา้ทวัประเทศ ใหท้่านนายกรัฐมนตรี 

มติทีประชุม  รับทราบ 
 

วาระที  ข้อเสนอเข้าสู่ กกร. และ กรอ.จังหวัดฉะเชิงเทรา 

 นายจิตรกร เผด็จศึก (ประธาน) กล่าววา่ ขอ้เสนอเขา้สู่ กกร. และ กรอ.จงัหวดัฉะเชิงเทรา 

ประเดน็ด้านการพฒันาคุณภาพชีวิต 

ประเด็นที )  การพฒันาดา้นการศึกษาของจงัหวดัฉะเชิงเทราทีอยูใ่นเกณฑต์าํกวา่มาตรฐาน 

       ประเด็นที )  การสร้างจงัหวดัฉะเชิงเทรา ให้เป็นเมืองน่าอยู ่โดยเนน้ความสะอาดปลอดภยั 

ประเดน็ด้านการแก้ไขปัญหา 

ประเด็นที )  ขอให้หน่วยงานภาครัฐกาํหนดแนวทางแก้ไขปัญหาทางขา้มรถไฟในพืนทีเพือให้เกิดความ

ปลอดภยัในชีวิตและทรัพยสิ์นของประชาชน 

ประเด็นที ) ขอให้หน่วยงานทรีับผิดชอบเรืองแนววางท่อต่างๆ ทีอยูใ่ตดิ้นชีแจงแนวทางการป้องกนัการเกิด

อนัตรายแก่ประชาชนอยา่งทวัถึงอย่างเป็นรูปธรรม (ท่อก๊าซ ท่อแก๊ส ท่อนาํดิบ) 

ประเด็นที ) ขอให้ กกร.จงัหวดัฉะเชิงเทรา เขา้ไปมีส่วนร่วมในโครงการทีมีผลกระทบต่อภาคประชาชน 

ประเดน็การติดตามเพือให้เกดิเป็นรูปธรรม 

ประเด็นที ) โครงการก่อสร้างทางหลวงสายเลียงเมืองฉะเชิงเทรา เพือแก้ไขปัญหาการจราจรติดขัดและ

รองรับเขตพฒันาพิเศษภาคตะวนัออก 

      ประเด็นที ) โครงการสูบนาํคืนถิน 

       ประเด็นที ) โครงการยกระดบัคุณภาพนาํประปาเพือนาํไปสู่ประปาดืมได ้

ประเด็นที ) การส่งเสริมการท่องเทียวทางสายนาํ “โครงการท่องเทียวชุมชนบา้นท่าอิฐ ไหวพ้ระศกัดิสิทธิทางสายนาํ” 

ประเด็นที ) ติดตามโครงการก่อสร้างถนนสายลาดกระบงั-อ่อนนุช ทีล่าชา้เกิดผลกระทบต่อประชาชน 

        ประเด็นที ) ติดตามความคืบหนา้โครงการอา่งเก็บนาํหว้ยกรอกเคียน และอ่างเก็บนาํคลองกะพง 

       ประเด็นที ) การติดตามโครงการรถบรรทุกสีขาว จงัหวดัฉะเชิงเทรา 

ประเดน็อืนๆ 

         ประเด็นขอใหเ้งินจากการประมูลเลขทะเบียนสวยของจงัหวดัฉะเชิงเทรา เงินทีไดค้วรอยู่ในจงัหวดั 

อยา่งนอ้ย % ไม่ควรไปอยูส่่วนกลางทงัหมด 



 
 

มติทีประชุม  รับทราบ 
 

วาระที  เรืองแจ้งเพือทราบ / ข้อเสนอ จาก YEC หอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา (ถ้ามี) 

นายโชติอนนัต ์ ปินถานนัท ์(ประธาน YEC) กล่าววา่โครงการ YEC Pitching ปีที  ในหัวขอ้  

"YEC's Business SPIN-UP"  คิด ทาํ ปรับ โต ปรับธุรกิจใหพ้ร้อมเพือเปิดโอกาสสู่เวที Pitching ระดบัประเทศ         

ถา้คุณสนใจเขา้ร่วมโครงการ เพียงบอกเล่า รายละเอียดของธุรกิจ / โครงการ ทีอยากเขา้ร่วมธุรกิจของเรากาํลงัเจอ 

Disruption จากอะไรปัญหาและอปุสรรคทีมีต่อธุรกิจYEC Pitching  ทีจะไม่ใช่แค่การประกวด อีกต่อไป  

เพราะคุณจะได ้ติว ตดั เตรียม เพือเติบโต และ ไปต่อสู่เวทีระดบัประเทศ สมคัรตงัแต่วนัที ถึง  ต.ค.           

สมคัรด่วน   https://bit.ly/enroll-YEC-Pitching-2564 

       มติทีประชุม  รับทราบ 
 

วาระที  สารประธานกรรมการหอการค้าไทย ประจําเดือนตุลาคม   

 นายจอมพงษ ์ชูทบัทิม (เลขาธิการ) กล่าววา่ สารประธานกรรมการหอการคา้ไทย ประจาํเดือนตุลาคม  

ประธานหอการคา้ไทย กล่าววา่ 

1.1 งานสัมมนาหอการคา้ทวัประเทศครังที 39  จะมีการ 

 - สรุปการเสวนา เรือง “Connect หอการคา้ 5ภาค เดินหนา้ฝ่าวิกฤต เพือพลิกเศรษฐกิจไทย” 

 - สรุปการปาฐกถาพิเศษ ในงานสัมมนาหอการคา้ทวัประเทศครังที 39 

 - สมุดปกขาว : สรุปผลการสัมมนาหอการคา้ทวัประเทศ ครังที 39  

 - การมอบรางวลัในงานสัมมนาหอการคา้ทวัประเทศครังที 39 

 - การประกวด YEC Pitching 2021 : YEC BUSINESS SPIN UP 

1.2 ปิดโครงการ “ไทยร่วมใจ” ช่วยกระจายวคัซีนให้คนกรุงเทพฯ กว่า 3 ลา้นโดส เตรียมพร้อมเปิดเมือง รับเศรษฐกิจฟืนตวั 

1.3 สิทธิประโยชน์จาก CENTRAL GROUP  

1.4 Antigen Test Kits (ATK) สาํหรับสมาชิกหอการคา้ไทยฯ และเครือข่ายหอการคา้ฯ  

1.5 ขอเชิญร่วมสัมมนาออนไลน์ “หวัขอ้ ธปท–แบงกรั์ฐ เดินหนา้ฟืนฟูธุรกิจ SMEs หลงั COVI 

1.6 การลงทะเบียนขอรับมาตรฐาน SHA 

1.7 มาตรการสนบัสนุนการรีไฟแนนซ์ และการปรับโครงสร้างหนีดว้ยวิธีการรวมหนี 

หอการค้าไทยห่วงใยในสถานการณ์นําท่วมทีเกิดขึน เนืองจากกระทบกับเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ของ

ประชาชนเป็นอยา่งมาก นายสนนั องัอุบลกุล ประธานกรรมการหอการคา้ไทยและสภาหอการคา้แห่งประเทศไทยได้

มีการส่งมอบเงินในนามมูลนิธิพาณิชยส์งเคราะห์ผ่านไปยงัหอการคา้จงัหวดั 10 จงัหวดั ไดแ้ก่ หอการคา้จงัหวดัตาก 

นครสวรรค์ พิจิตร เพชรบูรณ์ สุโขทยั อุทัยธานี นครราชสีมา ชยัภูมิ ชัยนาท และลพบุรี รวมมูลค่าทังสิน 800,000 

บาท โดยมี ประธานหอการคา้จงัหวดัต่าง ๆ ร่วมรับมอบผา่นระบบ VDO Conference ในวนัที  28 กนัยายน  2564 

ทงันี เพือเป็นการส่งมอบกาํลงัใจและใหห้อการคา้แต่ละจงัหวดันาํไปบริหารจดัการในการจดัซือวสัดุอุปกรณ์ รวมทงั

เครืองอุปโภคบริโภคในเบืองตน้ เพือบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนตามความเหมาะสมต่อไป 

คุณสนัน อังอุบลกุล ประธานกรรมการหอการค้าไทย และสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย นําคณะกรรมการ

หอการคา้ไทย ดร.พจน์ อร่ามวฒันานนท์ รองประธานกรรมการ, คุณนิยม ไวยรัชพานิช, คุณไพรัช บูรพชัยศรี และ                                            

คุณกอบกาญจน์ วฒันวรางกูร เขา้พบ ฯพณฯ ดอน ปรมตัถว์ินยั รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการ

ต่างประเทศ เพือหารือการร่วมบริจาคอุปกรณ์การแพทย ์และเครืองอุปโภคบริโภค สําหรับช่วยเหลือประชาชนเมียน



 
 

มาในสถานการณ์โควิด-  ผ่านกระทรวงการต่างประเทศ และสมาคมไทย-พม่าเพือมิตรภาพ เพือส่งมอบให้กับ

สภากาชาดเมียนมา โดย หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย มอบชุด PPE ถุงมือแพทย ์บะหมีกึง

สําเร็จรูป (มาม่า) นาํมนัรําขา้ว ยาและเวชภณัฑ ์มูลค่ารวม 

มติทีประชุม  รับทราบ 
 

วาระที  รายงานสถานะทางการเงนิของหอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา  

มติทีประชุม  รับรอง 
 

วาระที  เรืองอืนๆ  (ถ้ามี) 

นายจอมพงษ ์ชูทบัทิม (เลขาธิการ) กล่าวประชาสัมพนัธ์ ขอเชิญชวนกรรมการและสมาชิกหอการคา้จงัหวดั

ฉะเชิงเทรา ร่วมออกบูธในงานนมสัการหลวงพ่อโสธร และงานประจาํปีจงัหวดัฉะเชิงเทรา พ.ศ.  ระหว่างวนัที 

-  พฤศจิกายน  เป็นเวลา  คืน  ขอเชิญขอเชิญชวนกรรมการและสมาชิกหอการค้าจังหวดัฉะเชิงเทรา 

ร่วมงานสัมมนาหอการค้าทัวประเทศ ครังที   ระหว่างวนัที -  พฤศจิกายน   ณ หอประชุมใหญ ่

มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย 

มติทีประชุม  รับทราบ 

 

ปิดประชุม เวลา  .  น. 

 

 

( นายจอมพงษ ์ชูทบัทิม  ) 

เลขาธิการหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา /ตรวจรายงานการประชุม 

 

 

นายพรชยั ธรรมจรูญ  ผูจ้ดัการหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา / บนัทึกรายงานการประชุม 

นางนาํฝน ชะเอมทอง   เจา้หนา้ทีหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา / พิมพร์ายงานการประชุม 

 


