
รายงานกิจกรรมเดือนตลุาคม  

- กจิกรรมร่วมกบัหอการค้าไทยและหอการค้าจังหวัดอืนๆ 

คุณจอมพงษ์ ชูทับทิม ประธานคณะทํางานขบัเคลือนโครงการ TCC Connect หอการค้าจงัหวดั

ฉะเชิงเทรา ประชุมคณะทาํงานเพือหารือการขับเคลือนการทาํงาน TCC Connect ของหอการคา้จังหวดั

ฉะเชิงเทรา เพือเป็นการเพิมโอกาสและศกัยภาพให้เขม้แข็งด้วยเครือข่ายพนัธมิตรทางธุรกิจทียงัยืน โดยมี

นายประโยชน์ โสรัจจกิจ คณะกรรมการขบัเคลือน TCC Connect และสิทธิประโยชน์ (ภาคตะวนัออก) 

หอการคา้ไทย เขา้ร่วมประชุม เพือให้แนวนโยบายการขบัเคลือนให้เกิดเป็นรูปธรรมต่อไป เมือ  ตุลาคม 

 เวลา .  น. ณ ห้องประชุม อาคารหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา 

 หอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา ร่วมกับ สโมสรไลออนส์ฉะเชิงเทรา สภาวฒันธรรมไทย-จีน และ

ส่งเสริมความสัมพนัธ์ สมาคมชาวฉะเชิงเทรา ชมรมวิงเมืองแปดริว ผูป้ระกอบการรุ่นใหม่ YEC ในนาม 

โครงการ "หอการคา้ปันสุข" ร่วมกบั  โรงพยาบาลวดัสมานรัตนาราม  ร่วมกิจกรรมร่วมใจบริจาคโลหิต ใน

สถานกาณ์แพร่ระบานของไวรัส Covid-  และสนบัสนุนสภากาชาดไทยเพือส่งต่อไปยงัผูป่้วยทียงัรอคอย

โลหิตอีกจาํนวนมาก กาํหนดจดักิจกรรมในวนัพฤหัสบดีที  ตุลาคม  เริมเวลา .  น. - .  น. ณ 

อาคารชนั  โรงพยาบาลวดัสมานรัตนาราม อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา ผูแ้จง้ความประสงคร่์วม 

 ตุลาคม  เวลา .  น. กรรมการและสมาชิกหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา ร่วมพิธีถวายนาํ

สรงสรีระสังขาร ท่านเจา้คุณพระมงคลสุทธิคุณ หลวงปู่ ฟู อดีตเจา้อาวาสวดับางสมคัร อดีตทีปรึกษาเจา้คณะ

อาํเภอบางปะกง  ณ ศาลาการเปรียญวดับางสมคัร ต.บางสมคัร อ.บางปะเกง จ.ฉะเชิงเทรา 

หอการค้าจังหวดัฉะเชิงเทรา ร่วมกับ สํานักงานพัฒนาสังคมและความมันคงของมนุษย์ และ

สํานักงานจดัหางานจงัหวดัฉะเชิงเทรา ร่วมดาํเนินโครงการ "หอการคา้ปันสุข ลงพืนทีเยยีมบา้นคนพิการ

และสํารวจข้อมูลการประกอบอาชีพ ตามมาตรา 35 เพือส่งเสริมการสร้างงานสร้างอาชีพแก่คนพิการ ใน

วนัที  ตุลาคม   

 ลงพืนทีสํารวจขอ้มูลคนพิการเพือส่งเสริมการสร้างงานสร้างอาชีพ ตามมาตรา 35 ณ ชมรมบา้น

สวนสายใยกอ้นแกว้ อ.คลองเขือน จงัหวดัฉะเชิงเทรา มีผูพ้ิการในความดูแล 16 คน ซึงเป็นศูนยพ์ฒันาชีวิต

ผูป่้วยจิตเวช พฒันาชีวิตผูป่้วยจิตเวชแบบองค์รวม ทงัด้านร่างกาย จิตใจ สังคมและจิตวิญญาณ เพือฟืนฟู 

และพัฒนาผูป่้วยจิตเวช เปิดโอกาสให้ผูป่้วยจิตเวชได้พฒันาชีวิตและสามารถดาํรงชีวิตได้อย่างคนปกติ

ทัวไปพฒันารูปแบบการฟืนฟูผูป่้วยจิตเวชในชุมชนโดยการเสริมสร้างให้ผูป่้วยจิตเวชในการทาํหน้าที

พลเมืองทีดี  



ลงพนืทีสํารวจขอ้มูลคนพิการเพือส่งเสริมการสร้างงานสร้างอาชีพ ตามมาตรา 35 ณ วดัหนองปรือ 

ต.เขาหินซ้อน อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา ซึงมีผูพ้ิการทีจะเขา้ไปสํารวจเพือส่งเสริมการสร้างงานสร้าง

อาชีพ จาํนวน 2 คน ซึงพิการทางจิต 1 คน และพิการทางการเคลือนไหว 1 คน ซึงปัจจุบนัทางเจา้อาวาสวดั 

ไดอุ้ปการะไว ้ 

ลงพนืทีสํารวจขอ้มูลคนพิการเพือส่งเสริมการสร้างงานสร้างอาชีพ ตามมาตรา 35 ณ หมู่ 5 ต.คลอง

นา อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา ซึงมีผูพ้ิการทีพิการทางการเคลือนไหว เป็นหญิง อายุ 55 ขาซ้ายขาด และเป็น

โรคเบาหวาน นังรถวิวแชร์ มีความต้องการรถเข็นเพือค้าขายไก่ปิง-ย่าง ขายของทอด และของบริโภค          

ทีตลาดใกลบ้า้น   

ลงพืนทีสํารวจขอ้มูลคนพิการเพือส่งเสริมการสร้างงานสร้างอาชีพ ตามมาตรา 35 ณ หมู่ 2 ต.บาง

ตีนเป็ด อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา ซึงมีผูพ้ิการทีพิการทางการเคลือนไหว เป็นชาย นงัรถวิวแชร์ มีความตอ้งการ

ประกอบอาชีพขายปลาตากแห้ง ปลาสลิด ในชุมชนทีอาศยัอยู ่   

24 ตุลาคม 2564 คณะกรรมการหอการคา้จังหวดัฉะเชิงเทรา ร่วมทอดกฐิน ณ วดัไชยภูมิธาราม     

(ท่าอิฐ) ต บางพระ อ เมือง จ ฉะเชิงเทรา 

หอการค้าจังหวดัฉะเชิงเทรา ร่วมกับ สํานักงานพัฒนาสังคมและความมันคงของมนุษย์ และ

สํานักงานจดัหางานจงัหวดัฉะเชิงเทรา ร่วมดาํเนินโครงการ "หอการคา้ปันสุข" ลงพืนทีเยียมบา้นคนพิการ

และสํารวจข้อมูลการประกอบอาชีพ ตามมาตรา 35 เพือส่งเสริมการสร้างงานสร้างอาชีพแก่คนพิการ ใน

วนัที 25 ตุลาคม 2564   

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

ฉะเชิงเทรา พิการดา้นการเครืองไหว (อุบัติเหตุรถล้ม) เพือพิจารณาในการส่งเสริมอาชีพการเลียงไก่ การ

ปลูกผกั การเลียงกบ และการเลียงเป็ดเทศ 

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

ฉะเชิงเทรา พิการทางการเคลือนไหว (เส้นเลือดในสมอบแตก) เพือพิจารณาส่งเสริมอาชีพการเลียงกุง้กา้ม

กาม 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 (พกิารทางสติปัญญา) เพือพิจารณาส่งเสริมอาชีพการคา้ขายของชาํ 

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

เมือง จ.ฉะเชิงเทรา พิการทางการเคลือนไหว (ใส่ขาเทียมขา้งขวา) เพือพิจารณาส่งเสริมอาชีพการขายส้มตาํ 

ไก่ย่าง และกาแฟ 



 ตุลาคม  เวลา .  น.นายวฒันา รัตนวงศ ์นายประโยชน์ โสรัจจกิจ ประธานทีปรึกษา

กิตตมศกัดิ นายจิตรกร เผด็จศึก ประธาน นายจอมพงษ ์ชูทบัทิม เลขาธิการ นายโชติอนนัต ์ปินถานนัท ์

ประธานYEC นายอาทร เสริมศกัดิศศิธร เลขาธิการ YEC 

26 ตุลาคม 2564  เวลา 16.00 น. คณะกรรมการหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา ร่วมพิธีนอ้มถวายมุทิตา

สักการะ พระประชาธรรมนาถ (ไพรัตน์ ปญญาธโร) เจา้อาวาสวดัสมานรัตนาราม เจา้คณะอาํเภอท่าตะเกียบ 

-แปลงยาว (ธรรมยุต) ดาํรงตาํแหน่ง เจา้คณะจงัหวดัฉะเชิงเทรา (ธรรมยตุ) ณ เรือนรับรองเจา้อาวาส วดั

สมานรัตนาราม ต.บางแกว้ อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา                                                                                                                              

- กจิกรรมภาครัฐ 

 ตุลาคม  เวลา .  น. นายจิตรกร เผด็จศึก ประธาน ร่วมประชุมการจดังานนมสัการหลวง

พ่อโสธรและงานประจาํปีจงัหวดัฉะเชิงเทรา  ณ ห้องประชุมมรุพงศ์ศิริพฒัน์ ชนั  ศาลากลางจงัหวดั

ฉะเชิงเทรา 

 ตุลาคม  เวลา .  - .  น. นายมนัส ตนังาม  รองประธาน ร่วมการประชุมระดมความ

คิดเห็นในพืนที ครังที   โครงการศึกษาออกแบบการพฒันาแหล่งท่องเทียวในเขตพฒันาการท่องเทียว  ณ 

สาํนกังานท่องเทียวและกีฬาจงัหวดัฉะเชิงเทรา  

7 ตุลาคม 2564 เวลา 10.30 น. นายวสันต์ วโรกร รองประธาน ร่วมประชุมการมอบนโยบายและ

เปิดตัวแผนปฎิบัติการเกษตรอัจฉริยะ ปี พ.ศ. 2565-2566  ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ผ่านระบบ

ประชุมทางออไลน์ 

8 ตุลาคม 2564 เวลา 09.30 - 11.00 น. นายจอมพงษ์ ทับทิม เลขาธิการ ร่วมประชุมเพือหารือแลกเปลียน

ความคิดเห็นเกียวกบัการพฒันาและแกไ้ขปัญหาเศรษฐกิจภาคตะวนัออก ผา่นระบบ Zoom Miss ting  

11 ตุลาคม 2564 เวลา 13.30 น. นายจิตรกร เผด็จศึก ประธาน ร่วมประชุมคณะทาํงานฝ่ายขบวนแห่

หลวงพ่อโสธรทางบก ณ หอ้งประชุมมรุพงษศิ์ริพฒัน์ ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา   

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

จดัระบบการจราจรทางบก (อจร.) จงัหวดัฉะเชิงเทรา ครังที  / 2564 ผ่านระบบ Application  Zoom cloud 

meeting ณ ห้องประชุมพระยาศรีสุนทรโทรหาร ชนั  ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา  

12 ตุลาคม 2564 เวลา 13.00 - 14.00 น. นายจิตรกร เผด็จศึก ประธาน นายจอมพงษ์ ชูทับทิม 

เลขาธิการ นายโชติอนันต์ ปินถานันท ์ประธาน YEC  ร่วมฟังบรรยายเรืองการจดัการฐานขอ้มูล SME Big 

Data โดยผา่นระบบ Google meet 



  12 ตุลาคม 2564 เวลา 09.30 น. นายจอมพงษ์  ทับทิม เลขาธิการ ร่วมประชุมคณะกรรมการพิจารณา

แผนงานประกอบกิจการฆ่าสัตว ์ประจาํจงัหวดัฉะเชิงเทรา ผา่นระบบทางไกล Video Conference Zoom  

14 ตุลาคม 2564 13.30 น. นายจิตรกร เผด็จศึก ประธาน ร่วมประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการ

จงัหวดัฉะเชิงเทรา ณ ห้องประชุมวิทยาลยัสารพดัช่างฉะเชิงเทรา อาคารสองชนั  ตาํบลบางตีนเป็ด อาํเภอ

เมือง จงัหวดัฉะเชิงเทรา 

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

โสรัจจกิจ ประธานกิตติมศกัดิ ร่วมประชุมคณะกรรมการหอการคา้ไทย ครังที / 2564 โดยวิธี conference 

ผา่นระบบ Google Miss  

17 ตุลาคม 2564 เวลา 10.00 น. นายจิตรกร เผด็จศึก ประธาน ร่วมเป็นเกียรติวนัตาํรวจประจาํปี 

2564 ณ หอ้งประชุมจินดาหลวง ชนั  ตาํรวจภธูรจงัหวดัเชิงเทรา 

18 ตุลาคม 2564 นายจอมพงษ์ ชูทับทิม เลขาธิการ ร่วมประชุมคณะกรรมการเพือแก้ไขปัญหา

เกษตรอนัเนืองมาจากผลิตผลการเกษตรระดบัจงัหวดัฉะเชิงเทรา ครังที  / 2564 ณ ห้องประชุมสุนทรพิพิธ

ชนั  ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

20 ตุลาคม 2564 เวลา 13.30 น. นายจิตรกร เผด็จศึก ประธาน ร่วมประชุมคณะทาํงานฝ่ายขบวนแห่

หลวงพ่อโสธรทางบก ครังที  / 2564 ณ ห้องประชุมมรุพงศศิ์ริพฒัน ์ชนั  ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

25 ตุลาคม 2564 เวลา 13.30 น. นายยุทธนา มาตเจือ รองประธาน ร่วมประชุมคณะทาํงานฝ่ายพิธี

บวงสรวง ณ  ห้องประชุมมรุพงษศ์ิริพฒัน์ ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา  

25 ตุลาคม 2564 เวลา 15.30 น. นายจิตรกร เผด็จศึก ประธาน  ร่วมประชุมคณะทาํงานฝ่ายขบวนแห่

หลวงพ่อโสธรทางนาํ ณ หอ้งประชุมมรุพงษศิ์ริพฒัน์ ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา  

26 ตุลาคม 2564 เวลา .  น. นายจอมพงษ ์ชูทบัทิม เลขาธิการ ร่วมเดินทางโครงการสมาชิกสภา

พบประชาชนในพืนทีจงัหวดัภาคตะวนัออก ณ วดัทองนพคุณ ต ท่าขา้ม อ บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา  

 ตุลาคม  เวลาศูนย ์ .  น. นายจอมพงษ์ชูทบัทิมร่วมประชุมคณะกรรมการประสานและ

ขบัเคลือนนโยบายศาลพลงัประชารัฐประจาํจงัหวดัฉะเชิงเทรา ครังที  /  ณ ห้องประชุมมรุพงศ์ศิ

ริพฒัน ์ชนั  ศาลากลางจงัหวดัเชิงเทรา 

 ตุลาคม  เวลา .  น. นายชยัรัตน์ โสธรนพบุตร รองประธาน ร่วมเป็นเกียรติในการลง

นามทาํบนัทึกขอ้ตกลงความร่วมมือโครงการ Factory Sandbox  ณ ห้องประชุมมรุพงศ์ศิริพฒัน์ ชนั  ศาลา

กลางจงัหวดัเชิงเทรา  



 ตุลาคม  เวลา .  น. นายจิตรกร เผด็จศึก ประธาน ร่วมประชุมโครงการปรับเปลียนพืนที

นาปังโดยปลูกพืนพืชทางเลือกทดแทน ครังที  /   ผ่านระบบการประชุมทางไกลออนไลน์โดยใช ้

Application  Zoom cloud meeting 

28 ตุลาคม 2564 เวลา .  น. นางอาภรณ์  ว ัชระ รองประธาน ร่วมประชุมคณะกรรมการ

ขบัเคลือนโครงการเพิมทกัษะดา้นอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนทีไม่ได้เรียนต่อหลงัจบการศึกษาภาค

บงัคบั ณ ห้องประชุมสุนทรพิพธิชนั  ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

 ตุลาคม  นายจิตรกร เผด็จศึก ประธานร่วมประชุมหวัหนา้ส่วนราชการ ประจาํเดือนตุลาคม 

 ณ สถานทีตงัหน่วยงานของท่าน ผา่นระบบออนไลน์โดยใชร้ะบบ  Application  Zoom cloud meeting 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


