
รายงานกิจกรรมเดือนกรกฎาคม  

- กจิกรรมร่วมกบัหอการค้าไทยและหอการค้าจังหวัดอืนๆ 

 กรกฎาคม  นายจิตรกร เผด็จศึก ประธานหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา ร่วมลงพืนทีกบัผูว้า่ 

ราชการจงัหวดัฉะเชิงเทรา   นายแพทยส์าธารณสุขจงัหวดัฉะเชิงเทรา และหน่วยงานทีเกียวขอ้ง ดูสถานทีท่าเรือ

บา้นโพธิ เพือเตรียมปรับเป็นโรงพยาบาลสนาม 1,000 เตียง รองรับผูป่้วยติดเชือไวรัส Covid-19  

หอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา ร่วมเดินทางในกิจกรรมเปิดเมืองกระตุน้เศรษฐกิจไทย ดว้ยโครงการ  

Hug Thai Hug Phuket ระหวา่งวนัที 1-3 กรกฎาคม 2564 ณ จงัหวดัภูเก็ต 

นายจิตรกร เผด็จศึก ประธานหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา มอบมอเตอร์ไซดใ์หก้บัผูย้ากไร ้ในพืนที 

อาํเภอพนมสารคาม จงัหวดัฉะเชิงเทรา เพือส่งเสริมการสร้างงานสร้างอาชีพ  เมือวนัพฤหสับดีที 8 กรกฎาคม 2564 

โดยมีนายอาํเภอพนมสารคาม ร่วมรับมอบ 

นายจิตรกร เผด็จศึก ประธานหอการคา้ฯ พร้อมคณะ มอบอาหารแก่แพทยแ์ละพยาบาลและ 

ผูป้ฏิบติังานโรงพยาบาลบางนาํเปรียว ในสถานการณ์ Covid-19 ตามโครงการ "หอการคา้ปันสุข" (ขา้วกล่อง 200 

กล่อง พร้อมนาํดืม 200 ขวด) เมือวนัจนัทร์ที 12 กรกฎาคม 2564 เวลา 11.00 น. ณ โรงพยาบาลบางนาํเปรียว จงัหวดั

ฉะเชิงเทรา 

16 กรกฎาคม 2564 เวลา 13.00 น. นายจิตรกร เผด็จศึก ประธานหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา และ 

คณะ เขา้พบผูว้่าราชการจงัหวดัฉะเชิงเทรา เพอืยนืหนงัสือขอความกรุณา เร่งหามาตรการช่วยเหลือผูป้ระกอบการ

ในการปรับลดภาระดอกเบียเงินกูท้งัระยะสนัและระยะยาว ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส Covid-19 

กลุ่มผูป้ระกอบการรุ่นใหม่ YEC หอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา ร่วมเป็นส่วนหนึงในโครงการ  

"หอการคา้ปันสุข" โดยการร่วมบริจาคอาหาร เครืองดืม และวตัถุดิบ อุปกรณ์ ในการประกอบอาหาร จดัเลียง

บุคลากรทางการแพทยแ์ละเจา้หนา้ทีทีปฏิบติังาน ณ ศูนยฉี์ดวคัซีน Covid-19 มหาวทิยาลยัราชภฏัราชนครินทร์ อ.

เมือง จ.ฉะเชิงเทรา เมือศุกร์ที 16 กรกฎาคม 2564 

หอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา ผูป้ระกอบการรุ่นใหม่ YEC สโมสรไลออนส์ฉะเชิงเทรา  สมาคมชาว 

ฉะเชิงเทรา สภาวฒันธรรมไทย-จีน และส่งเสริมความสัมพนัธ์ ชมรมโรงสีขา้วจงัหวดัฉะเชิงเทรา และชมรมวิง

เมืองแปดริว  ร่วมกนัทาํอาหารโครงการหอการคา้ปันสุข ให้กบับุคลากรทางการแพทย ์เจา้หนา้ที และอาสาสมคัร  

ณ “หน่วยบริการฉีดวคัซีนโควิด-19 ณ มหาวิทยาลยัราชภฎัราชนครินทร์ และโรงพยาบาลพุทธโสธร  ในวนัที  , , 

, , , , , , , , , ,  ,  กรกฎาคม  (เป็นเวลา  วนั) มหาวิทยาลยัราชภฎัราชนครินทร์  



 หอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา  สโมสรไลออนส์ฉะเชิงเทรา และ บริษทั ไทยฮอนดา้ แมนูแฟคเจอริง จาํกดั 

ร่วมกบั บริษทั เฮอริเทจ ฮอนดา้ ออโตโมบิล จาํกดั  หจก.ฉะเชิงเทราชยัเจริญมอเตอร์   บริษทั ซูซูกิ บีเอ็นที จาํกดั 

บริษทั จีที ออโต้คาร์ จาํกัด บริษทั มิตซู บีเอ็นที จาํกัด สมาชิกหอการค้าจังหวดัฉะเชิงเทรา ร่วมในพิธีมอบ

เครืองช่วยหายใจ “มูลค่า 250,000 บาท ให้กับ โรงพยาบาลพุทธโสธร เมือวนัอังคารที 6 กรกฎาคม 2564 ณ 

โรงพยาบาลพุทธโสธรอาํเภอเมือง จงัหวดัฉะเชิงเทรา 

14 กรกฎาคม 2564 เวลา 13.00-15.00 น. นายวัฒนา รัตนวงศ์ ประธานกิตติมศักดิ  ร่วมประชุ ม

คณะกรรมการหอการคา้ไทย ครังที / 2564 โดยวธีิ conference ผา่นระบบ Google MISS 

14 กรกฎาคม 2564 เวลา . - .  น. นายวฒันา รัตนวงศ ์นายประโยชน์ โสรัจจกิจ ประธานกิตติมศกัดิ 

ร่วมประชุมคณะกรรมการพฒันาเศรษฐกิจพืนทีภาคตะวนัออก หอการคา้ไทย ครังที / 2564 โดยวิธี conference 

ผา่นระบบ Google MISS 

16 กรกฎาคม  เวลา .  น. นายจิตรกร เผด็จศึก ประธาน พร้อมดว้ยคณะกรรมการ เขา้ยืนหนังสือ

ขอความช่วยเหลือเรืองการลดอตัราดอกเบยีเงินกูแ้ก่ผูป้ระกอบการ ในช่วงสถานการณ์โควิด-  แก่ นายไมตรี ไตร

ติลานนัท ์ผูว้า่ราชการจงัหวดัฉะเชิงเทรา ณ หอ้งวิชิตสงคราม ชนั  ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

หอการค้าจังหวดัฉะเชิงเทราร่วมกับ สมาคมชาวฉะเชิงเทรา สภาวฒันธรรมไทย-จีนและส่งเสริม

ความสัมพนัธ์  บริษัท DI-WELL  ร่วมบริจาคเสือยืดคอกลมจาํนวน1000 ตัวให้แก่บุคคลากรสาธารณสุขของ

จงัหวดัฉะเชิงเทรา โดยท่านผูว้่าราชการจงัหวดัฉะเชิงเทรานายไมตรี ไตรติลานันท์เป็นผูรั้บมอบ จากนายจิตรกร 

เผด็จศึก ประธานหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา ในวนัพฤหัสบดีที 22 กรกฎาคม 2564 เวลา .  น ณ. ห้องรับรอง

ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

 กรกฎาคม  เวลา . - .  น. นายวัฒนา รัตนวงศ์  นายประโยชน์ โสรัจจกิจ ประชุม

คณะกรรมการหอการคา้ไทย ในเรืองการกาํหนดแนวเขตการทาํงานของคณะทาํงาน  ดา้น เพือจดัทาํยุทธศาสตร์

ภาคตะวนัออก ปี -  ผ่านระบบการประชุม Meet 

     หอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา กาํหนดประชุมคณะทีปรึกษาและคณะกรรมการบริหารหอการค้าจงัหวดั

ฉะเชิงเทรา ครังที 2/2564 ในวนัพฤหัสบดีที 22 กรกฎาคม 2564 เวลา 15.00 น. - 18.00 น. ผ่านระบบการประชุม

ออนไลน์ Application Zoom  

 หอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา , ผูป้ระกอบการรุ่นใหม่ YEC , บริษทั เอม็จีบูรพา จาํกดั ร่วมมอบเตียงสนาม

ในภารกิจต่อสู่กบัโรคโควิด-19 ในพนืทีจงัหวดัฉะเชิงเทรา จาํนวน 300 ชุด ในวนัพฤหสับดีที 29 กรกฎาคม 2564 

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

จงัหวดัฉะเชิงเทรา เป็นผูร้ับมอบ 



- กจิกรรมร่วมกบัภาครัฐ 

2 กรกฎาคม  เวลา .  น. นายจอมพงษ ์ชูทบัทิม เลขาธิการ ประชุมคณะกรรมการเพือแก่ไขปัญหา

เกษตรกรอนัเนืองมาจากผลิตผลทางการเกษตรระดบัจงัหวดัฉะเชิงเทรา ครังที /  ณ ห้องประชุมพระยาศรี

สุนทรโวหาร (นอ้ย อาจารยางกูล) ชนั  ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงทรา 

 กรกฎาคม  เวลา .  น. นายจิตรกร เผด็จศึก ประธาน ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจงัหวดั

และหน่วยงานทีเกียวขอ้ง ณ หอ้งประชุมมรุพงษศ์ิริพฒัน์ ชนั  ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

 กรกฎาคม  เวลา .  น. นายอาทร ช่วยผดุงเจริญ รองประธาน ร่วมประชุมคณะกรรมการเพือ

แกไ้ขปัญหาเกษตรอนัเนืองมาจากผลิตผลทางการเกษตรระดบัจงัหวดัฉะเชิงเทรา ครังที  /  ณ ห้องประชุม

พระยาศรีสุนทรโวหารหาร (นอ้ย อารยางคก์ูร) ชนั  ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

 กรกฎาคม  เวลา .  น. นายมนัส ตนังาม รองประธาน ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพือจัดทาํ

แผนพฒันาการท่องเทียวแห่งชาติ ฉบบัที  พ.ศ.  -  พืนทีภาคกลางและภาคตะวนัออกผ่านช่องทางการ

ประชุมอิเล็คทรอนิกส์ Video Conferrence 

 กรกฎาคม  เวลา .  น. นายจิตรกร เผด็จศึก ประธาน ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจงัหวดั

และหน่วยงานทีเกียวขอ้ง ณ หอ้งประชุมมรุพงษศ์ิริพฒัน์ ชนั  ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

 กรกฎาคม  เวลา .  น. นายจิตรกรเผด็จศึกประธานร่วมประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพฒันา

คุณภาพชีวิตคนพิการประจาํจงัหวดัฉะเชิงเทรา ครังที /  ผา่นสืออิเล็กทรอนิกส์โดยใช ้Application ZOOM Cloud 

Meeeting ของหน่วยงานท่าน 

 กรกฎาคม  เวลา .  น. นายอาทร ผดุงเจริญ รองประธาน ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการ

ทรัพยากรนาํจงัหวดัเชิงเทราครังที  /  ณ ห้องประชุมมรุพงศศ์ิริพฒัน์ ชนั  ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

9 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.30 น. นายจิตรกร เผด็จศึก ประธาน ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริม

วิสาหกิจชุมชนจงัหวดัฉะเชิงเทรา ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ณ สาํนกังานเกษตรจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

 กรกฎาคม  เวลา .  น. นายณรงค์ศกัดิ แกว้เมืองเพชร ร่วมประชุมคณะกรรมการทบทวนอตัรา

ค่าใชจ่้ายในการรังวดัทีดิน ครังท ี /  ณ ห้องประชุมสํานกังานทีดินจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

 กรกฎาคม  เวลา .  น. นายจิตรกร เผด็จศึก ประธาน ร่วมประชุมคณะกรรมการอาํนวยการ

จดัทาํแผนพฒันาจงัหวดัและแผนปฏิบติัราชการ ประจาํปี ของจงัหวดัฉะเชิงเทรา ครังที   /   

 กรกฎาคม  เวลา .  - .  น. นายณรงคศ์กัดิ  แกว้เมืองเพชร รองประธาน นายจอมพงษ ์ ทิม 

เลขาธิการ ร่วมการประชุมเพือสรุปผลการศึกษาด้านสิงแวดลอ้มการประเมินผลกระทบสิงแวดลอ้มโครงการ

ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข  ตอนบางควายเขาดินสะพานขา้มแม่นาํบางปะกงหนา้ห้องเทพราชเอโรงแรมซัน

ธาราเวรเนส อาํเภอเมืองจงัหวดัฉะเชิงเทรา  



15 กรกฎาคม 2564 เวลา 10.00 น. นายยุทธนา  มาตเจือ รองประธาน ร่วมประชุมคณะกรรมการพิจารณา

กาํหนดและปรับปรุงเงือนไขในใบอนุญาต ประกอบการขนส่งไม่ประจาํทางดว้ยรถในการขนส่งสัตวห์รือสิงของ

ประจาํจงัหวดัฉะเชิงเทรา ณ ห้อง ประชุม ศูนย ์GPS ฉะเชิงเทรา ชนั  สาํนกังานขนส่งจงัหวดัฉะเชิงเทรา  

5 ,        กรกฎาคม 2564 นายจอมพงษ์  ชูทบัทิม เลขาธิการ ร่วมตรวจสอบการรับซือปลา

กะพงจงัหวดัฉะเชิงเทรา โครงการเชือมโยงการระบายจาํหน่ายปลากะพงจงัหวดัฉะเชิงเทรา ในอาํเภอเมือง และ

อาํเภอบางปะกง 

16 กรกฎาคม 2564 เวลา 13.30 น- 17.00 น. นายณรงค์ศักดิ แกว้เมืองเพชร รองประธาน นายสมพงษ์ ชู

ทบัทิม เลขาธิการ ร่วมการประชุมเพอืหารือมาตรการป้องกนัแกไ้ขและลดผลกระทบสิงแวดลอ้มเบืองตน้ กลุ่มย่อย 

ครังที  โครงการสํารวจและออกแบบทางหลวง  ช่องทางการเลียงเมืองฉะเชิงเทรา ด้านเหนือ ณ ห้องประชุม

องค์การบริหารส่วนจงัหวดัฉะเชิงเทรา ตาํบลบางแกว้ อาํเภอเมือง จงัหวดัฉะเชิงเทรา 

 16 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.00 - 12.00 นายณรงค์ศักดิ แก้วเมืองเพชร รองประธาน ร่วมประชุมรับฟัง

ความคิดเห็นโครงการศึกษาระบบโลจิสติกส์รองรับการขนส่งต่อเนืองหลายรูปแบบทีเชือมโยงประเทศไทยกบั

กลุ่มประเทศภาคีภายใต้ยุทธศาสตร์เส้นทางสายใหม่ในศตวรรษที 21 ผ่านระบบการประชุมออนไลน์ Video 

Conferrence  โปรแกรม ZOOM  Meeeting 

22 กรกฎาคม  เวลา .  น. นายมนัส ตนังาม รองประธาน ประชุมการจดัทาํแผนพฒันาจงัหวดั

ฉะเชิงเทรา กลุ่มภารกิจดา้นการท่องเทียว ผา่นระบบการประชุม Zoom 

22 กรกฎาคม  เวลา .  น. นายจอมพงษ ์ชูทบัทิม เลขาธิการ ประชุมคณะกรรมการกลุ่มภารกิจดา้น

การเกษตร ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ  พรรษา สาํนกังานเกษตรจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

  23   กรกฎาคม 2564 เวลา 13.30  น. นายจอมพงษ ์ชูททิัม เลขาธิการ ร่วมประชุมคณะทาํงานกาํกบัดูแล

และประสานงานโครงการรถ  Mobile พาณิชย ์ลดราคา !  ช่วยเหลือประชาชน กระตุน้เศรษฐกิจฐานราก ครังที 

/   ผา่นโปรแกรม ZOOM   

23   กรกฎาคม 2564 เวลา 13.30  น. นายพงษ์ศักดิ   เสริมศักดิศศิธร รองประธาน ร่วมประชุ ม

คณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผูป้ระสบภยัพิบติัจงัหวดัฉะเชิงเทรา ครัง ที  /  ณ ห้องประชุม สุนทรพิพิธ

ชนั  ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

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

โครงการจดัทาํแผนสิงแวดลอ้มในพนืทีเขตพฒันาพิเศษ ภาคตะวนัออก (ระยะท ี ) พ.ศ. -  ผ่านสือ

อิเลก็ทรอนิกส์ ZOOM  

 30 กรกฎาคม 2564 เวลา 15.00  น. นายมนัส ตนังาม รองประธาน ร่วมประชุมการจัดทําแผนพัฒนา

จงัหวดัฉะเชิงเทรากลุม่ภารกิจดา้นการท่องเทียว ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ  พรรษา สาํนกังานเกษตรจงัหวดั

ฉะเชิงเทรา ระบบ Application ZOOM Cloud Meeeting  



- กจิกรรมร่วมหอการค้าอืนๆ 

หอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทราร่วมกบั สมาคมชาวฉะเชิงเทรา สภาวฒันธรรมไทย-จีนและส่งเสริม 

ความสัมพนัธ์  บริษัท DI-WELL  ร่วมบริจาคเสือยืดคอกลมจาํนวน1000 ตัวให้แก่บุคคลากรสาธารณสุขของ

จงัหวดัฉะเชิงเทรา โดยท่านผูว้่าราชการจงัหวดัฉะเชิงเทรานายไมตรี ไตรติลานันท์เป็นผูรั้บมอบ จากนายจิตรกร 

เผด็จศึก ประธานหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา ในวนัพฤหัสบดีที 22 กรกฎาคม 2564 ณ. ห้องรับรองศาลากลาง

จงัหวดัฉะเชิงเทรา 

หอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา , ผูป้ระกอบการรุ่นใหม่ YEC , บริษทั เอม็จีบูรพา จาํกดั ร่วมมอบเตียงสนาม

ในภารกิจต่อสู่กบัโรคโควิด-19 ในพนืทีจงัหวดัฉะเชิงเทรา จาํนวน 300 ชุด ในวนัพฤหสับดีที 29 กรกฎาคม 2564 

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

จงัหวดัฉะเชิงเทรา เป็นผูรั้บมอบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


