
รายงานกจิกรรมเดือนกุมภาพนัธ์  

- กจิกรรมร่วมกบัหอการค้าไทยและหอการค้าจังหวัดอืนๆ 

24 มกราคม 2565 เวลา 09.00-13.00 น. นายจิตรกร เผด็จศึก ประธาน  นายวฒันา รัตนวงศ ์และนาย

ประโยชน์ โสรัจจกิจ ประธานกิตติมศกัดิหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา ร่วมคณะในการลงนามความร่วมมือ 

(MOU) ระหว่างหอการคา้ไทย , มหาวิทยาลยับูรพา และ บริษทัสยามคูโบตา้คอร์ปอเรชนั จาํกดั พร้อมเยียม

ชมคูโบตา้ฟาร์ม ณ อาคารเกษตรชยัพฒัน์ คูโบตา้ฟาร์ม อาํเภอบา้นบึง จงัหวดัชลบุรี 

25 มกราคม 2565 เวลา 09.30 น. ประชุมคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน  จังหวัด

ฉะเชิงเทรา ครังที 1/2565 ณ ห้องประชุม อาคารหอการค้าจงัหวดัฉะเชิงเทรา เพือร่วมหารือแนวทางการ

ดาํเนินงานคณะกรรมการ กกร.จังหวดั พร้อมร่วมนําเสนอประเด็นปัญหานําเสนอ เข้าสู่ กรอ.จังหวัด

ฉะเชิงเทรา เพือแกไ้ขปัญหาและพฒันาเศรษฐกิจของจงัหวดัให้เป็นไปไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ โดย นายจิตร

กร เผด็จศึก ประธานหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา ในฐานะประธาน กกร.จงัหวดัฉะเชิงเทรา เป็นประธาน

การประชุม 

8 กุมภาพนัธ์ 2565 กลุ่มผูป้ระกอบการรุ่นใหม่ YEC หอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา นําโดย นายโชติ

อนันต์  ปินถานันท์ ประธาน ร่วมกับ บริษัท จอมธนา จาํกัด (ไอศกรีม Cremo) ท ํากิจกรรมมอบไอศกรีม 

จาํนวน 3,000 แท่ง ให้กับ เด็กนักเรียนในเขตอาํเภอเมืองฉะเชิงเทรา และบุคลากรทางการแพทยโ์รงพยาบาลวดั

สมานรัตนาราม(พุทธโสธร 2 

  9 กุมภาพนัธ์  เวลา .  – .  น. นายวฒันา รัตนวงศ์ ประธานกิตติศกัดิ นายประโยชน์  

โสรัจจกิจ ประธานกิตติศักดิ  ร่วมประชุมคณะกรรมการส่งเสริมหอการค้าจงัหวดัและพฒันาเศรษฐกิจ

ภูมิภาค หอการคา้ไทย ครังที /  ผ่านระบบ Google Meet 

9 กุมภาพันธ์  เวลา .  - .  น. นายวฒันา รัตนวงศ์ และนายประโยชน์ โสรัจจกิจ 

ประธานกิตติศกัดิ ประชุมคณะกรรมการหอการคา้ไทย ครังที /  โดยวิธี Conference Call ผ่านระบบ 

Google Meet 

14 กุมภาพันธ์  เวลา .  น. นายโอกาส เตพละกุล ประธานคณะกรรมการขับเคลือน

โครงการเขตพฒันาพิเศษภาคตะวนัออก จงัหวดัฉะเชิงเทรา นาํคณะ ประกอบดว้ย คณะกรรมการขบัเคลือน

โครงการเขตพัฒนาพิ เศษภาคตะวันออก จังหวัดฉะเชิงเทรา , หอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา, สภา

อุตสาหกรรมจงัหวดัฉะเชิงเทรา และมหาวิทยาลยัราชภัฏราชนครินทร์ เข้าเยียมชมกระบวนการผลิต ณ 

โรงงานผลิตแบตเตอรีลิเธียมไอออนและระบบกักเก็บพลังงานแบบครบวงจร บริษทั อมิตาเทคโนโลย ี

(ประเทศไทย) จาํกดั ทีมีกาํลงัการผลิตขนาดใหญ่ทีสุดในภูมิภาคอาเซียน สามารถตอบสนองกบัการพฒันา

เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวนัออก EEC ได้ในอนาคต พร้อมรองรับการขยายการลงทุนของโรงงานผลิต

แบตเตอรีลิเธียมไอออนและระบบกกัเก็บพลงังาน ตลอดจนอยูใ่นพืนทีนิคมอุตสาหกรรมฉะเชิงเทรา บลูเทค

ซิตี ทีมีความพร้อมรองรับการลงทุนของอุตสาหกรรมทีเกียวเนืองเพือสร้างระบบนิเวศน์ทีดี จะเป็นหัวใจ



สําคญัของการผลิตยานยนต์ไฟฟ้า (Electric Vehicle) และการนาํพลงังานหมุนเวียนทีมีเสถียรภาพเขา้มาใช้

ในชีวิตประจาํวนัเพือลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก โดยไดรั้บการตอ้นรับจาก นางสาวกุลพรภสัร์ วงศม์าจาร

ภิญญา ผูบ้ริหารนิคมอุตสาหกรรมฉะเชิงเทรา บลูเทคซิตี และนายชาญยุทธ ฉายาวฒันะ รองประธาน

เจา้หนา้ทีบริหารจาก บริษทั อมิตาเทคโนโลยี (ประเทศไทย) จาํกดั พร้อมทีมงาน ให้การตอ้นรับ 

15 กุมภาพนัธ์  เวลา .  น. นายประโยชน์ โสรัจจกิจ ประธานกิตติมศกัดิ เขา้ร่วมทดสอบระบบการ

อบรมหลักสูตรเสริมสร้างผูป้ระกอบการ SMEs หัวใจรักษ์ถิน โดยหอการค้าไทยร่วมกบักลุ่มเซ็นทรัล ผ่านระบบ 

Webex 

17 กุมภาพนัธ์  เวลา . - .  น. นายประโยชน์ โสรัจจกิจ ประธานกิตติมศกัดิ ร่วมอบรม

ออนไลน์ หลักสูตรเสริมสร้างผูป้ระกอบการ SMEs หัวใจรักษ์ถิน โดยวิธี Conference Call ผ่านระบบ 

Webex Meeting จดัโดยคณะกรรมการส่งเสริมหอการคา้จงัหวดั และพฒันาเศรษฐกิจภูมิภาค หอการคา้ไทย 

ร่วมกบักลุ่มเซ็ลทรัล และมหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย  

 กุมภาพนัธ์  เวลา .  น. ประชุมคณะทาํงานหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา เพือพิจารณา

การดาํเนินกิจกรรมต่างๆ ของหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา ผา่นการประชุมดว้ยระบบ Zoom 

 

- กจิกรรมร่วมภาครัฐ 

 กุมภาพันธ์  เวลา .  น. นายจอมพงษ์ ชูทับทิม เลขา เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ

พิจารณาแผนงานประกอบกิจการฆ่าสัตวป์ระจาํจงัหวดัฉะเชิงเทรา ณ ห้องประชุมสํานักงานปศุสัตวจ์งัหวดั

ฉะเชิงเทรา 

3 กุมภาพนัธ์ 2565 เวลา 9.00 น. นายจิตรกร เผด็จศึก ประธานหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา ร่วมพิธี

ยกเสาเอกโครงการพฒันาพืนทีตน้แบบ พร้อมติดตามผลและแผนการขบัเคลือนการดาํเนินงานโครงการ

พฒันาพนืทีตน้แบบการพฒันาคุณภาพชีวิตตามหลกัทฤษฏีใหม่ประยุกตสู่์ "โคก หนอง นา โมเดล" ณ แปลง

นายชลทร คนชม หมู่ 4       ต.บางคา อ.ราชสาส์น จ.ฉะเชิงเทรา โดยนายไมตรี ไตรติลานันท์ ผูว้่าราชการ

จงัหวดัฉะเชิงเทรา เป็นประะธานในพิธี โดยไดน้้อมนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โคกหนองนาโมเดล มา

ปรับปรุงพืนที และจะจดัเป็น 9 ฐานการเรียนรู้ เป็นจุดกระจายสินคา้ ส่งเสริมการตลาดในพืนที อ.ราชสาส์น

ให ้เกษตรกรนาํผลิตภณัฑท์างการเกษตร มาจาํหน่าย และเป็นศูนยเ์รียนรู้ฯ ตน้แบบ ทีใหเ้กษตรกรผูส้นใจมา

เรียนรู้การทาํเกษตรทีถูกตอ้ง 

4 กุมพาพนัธ์ 2565 เวลา 10.00 น. นายจิตรกร เผด็จศึก ประธานหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา เขา้รับ

เกียรติบตัรหน่วยงานดีเด่นด้านการส่งเสริมและพฒันาคุณภาพชีวิตคนพิการ ประจาํปี 2564 ในงานวนัคน

พิการสากล ประจาํปี 2564 ณ โรงแรมซันธารา เวลเนส รีสอร์ท อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา เพือส่งเสริมให้คน

พิการได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคม เปิดโอกาสให้คนพิการไดแ้สดงศกัยภาพ เพือส่งเสริมความเป็น

ธรรม เสมอภาค เทา่เทียม โดยนายพูลทรัพย ์สมบูรณ์ปัญญา รองผูว้่าราชการจงัหวดัฉะเชิงเทรา เป็นประธาน 



 กุมภาพนัธ์  เวลา .  น. นายสมพงษ์ นําศรีเจริญสุข กรรมการ ประชุมคณะกรรมการ

โรคติดต่อระดบัจงัหวดัฉะเชิงเทรา ณ หอ้งประชุมมรุพงษศิ์ริพฒัน์ ชนั  ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

9 กุมภาพนัธ์ 2565 เวลา 10.30 น. นายจิตรกร เผด็จศึก ประธานหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา ร่วมพิธี

เปิดหน่วยความร่วมมือบริการฉีดวคัซีนโควิด-19 จังหวดัฉะเชิงเทรา โดย นายไมตรี ไตรติลานันท์ ผูว้่า

ราชการจงัหวดัฉะเชิงเทรา เป็นประธาน ณ ศูนยก์ารคา้โรบินสัน ไลฟ์สไตล์ ฉะเชิงเทรา โดยจะใหบ้ริการฉีด

วัคซีนโควิด-19 ตังแต่ว ันที 9 กุมภาพันธ์ 2565 ถึงวันที  31 มีนาคม 2565 เวลา 10.00-20.30 น. ไม่ เว้น

วนัหยุดราชการ)  

 กุมภาพนัธ์  เวลา .  น. นายจิตรกร เผด็จศึก ประธาน รับมอบใบประกาศเกียรติคุณ “ทูต

อารยสถาปัตย์ กิตติมศักดิ ประจาํปี  เพือขับเคลือนและพัฒนาอารยสถาปัตย์เมืองสุขภาพดี เมือง

ท่องเทียว เมืองไมซ์เพือคนทงัมวล ณ ศูนยก์ารปประชุมใบเทค-บางนา กรุงเทพ 

 กุมภาพนัธ์  เวลา .  – .  น. นายณรงค์ศกัดิ  แกว้เมืองเพชร รองประธาน และนาย

จอมพงษ ์   ชูทบัทิม เลขาธิการ ร่วมประชุมปฐมนิเทศโครงการ โครงการจดัทาํรายงานประเมินผลกระทบ

สิงแวดลอ้มและสํารวจออกแบบ ถนนสาย ฉช.  แยก ทล.  - อ.บา้นโพธิ อาํเภอบ้านโพธิ จงัหวดั

ฉะเชิงเทรา ณ หอ้งประชุมอาํเภอบา้นโพธิ ตาํบลบา้นโพธิ อาํเภอบา้นโพธิ จงัหวดัฉะเชิงเทรา 

14 กุมภาพนัธ์  เวลา .  – .  น. นายณรงคศ์กัดิ  แกว้เมืองเพชร รองประธาน ร่วมประชุม

เพือติดตามการขับเคลือนการพฒันารูปแบบการเพิมประสิทธิภาพการบริหารราชการในจงัหวดัให้มีการ

ทาํงานทีมีผลสัมฤทธิสูง ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ.  

 กุมภาพนัธ์  เวลา .  น.  นายยทุธนา  มาตเจือ รองประธาน ร่วมประชุมคณะทาํงานจดัทาํ

แผนพฒันากาํลงัคนจงัหวดัฉะเชิงเทรา ครังที /  ณ ห้องประชุมพระยาศรีสุนทรโวหาร(นอ้ย อาจารยาง

กูร) ชนั  ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

15 กุมภาพนัธ์  เวลา .  น. นายพงษศ์กัดิ เสริมศกัดิศศิธร รองประธาน ประชุมคณะกรรมการ

โรคติดต่อระดบัจงัหวดัฉะเชิงเทรา ณ หอ้งประชุมมรุพงษ ์ชนั  ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

  กุมภาพันธ์  เวลา .  – .  น. นายยุทธนา  มาตเจือ รองประธาน ร่วมประชุม

คณะกรรมการประสานงานการขบัเคลือนและขยายผลโครงการเนืองมาจากพระราชดาํริและหลกัปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง จงัหวดัฉะเชิงเทรา ครังที /  ณ ห้องประชุมมรุพงษ์ศิริพฒัน์ ชนั  ศาลากลางจงัหวดั

ฉะเชิงเทรา 

 กุมภาพนัธ์  เวลา .  – .  น. นายณรงคศ์กัดิ  แกว้เมืองเพชร รองประธาน ร่วมประชุม

รับฟังความคิดเห็นแผนแม่บทการพฒันาโครงข่ายทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองและระบบราง (MR-MAP) 

ในรูปแบบการประชุมทางไกลผ่านสืออิเลก็ทรอนิกส์ (Zoom Cloud Meetings) ณ หอ้งอีเทอร์นิตีบอลรูม ชนั 

 ณ โรงแรมพลูแมน คิง เพาเวอร์ กรุงเทพมหานคร (รางนาํ) 

18 กุมภาพนัธ์  เวลา .  น. นายจิตรกร เผด็จศึก ประธาน ร่วมสํารวจพืนทีก่อสร้างฝายตน้นาํ

ลาํธารและจดัทาํแผนปฏิบติังาน ณ บา้นนาอีสาน หมู่  ต.ท่ากระดาน อ.สนามชยัเขต จ.ฉะเชิงเทรา 



22 กุมภาพนัธ์  เวลา .  น. นายจิตรกร เผด็จศึก ประธาน ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณา

กาํหนดและปรับปรุงเงือนไขในใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจาํทางดว้ยรถทีใช้ในการขนส่งสัตว ์

หรือสิงของประจาํจงัหวดัฉะเชิงเทรา ครังที /  ณ ห้องประชุมศูนย ์GPS ฉะเชิเงทรา ชนั  สํานักงาน

ขนส่งจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

 กุมภาพันธ์  เวลา .  น. นายมนัส ตันงาม รองประธาน ประชุมเพือชีแจงข้อมูลตาม

ประเด็นการตรวจราชการของผูต้รวจราชการสํานักนายกรัฐมนตรีเขตตรวจราชการที  (นายเจริญ ชือ

ตระกูล) ผูต้รวจราชการกระทรวง ทีปรึกษาผูต้รวจราชการระดบัประชาชน และคณะ ณ ห้องประชุมมรุพงษ์

ศิริพฒัน์ ชนั  ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

 กุมภาพนัธ์  เวลา .  น. นายจอมพงษ์ ชูทับทิม เลขาธิการ ร่วมประชุมเชิงปฏิบติัการ

โครงการจดัทาํระบบควบคุมคุณภาพและมาตรฐานสินคา้บ่งชีทางภูมิศาสตร์ไทย (Internal Control) สินคา้

มะพร้าวนาํหอมบางคลา้ ณ ศาลาประชาคม หมู่     ต.บางตลาด อ.คลองเขือน จ.ฉะเชิงเทรา 

23 กุมภาพนัธ์  เวลา .  น. นายจิตรกร เผด็จศึก ประธาน ร่วมประชุมเพือดาํเนินการแกไ้ข

ปัญหาและบรรเทาปัญหาค่าครองชีพ ณ ห้องประชุมมรุพงษศ์ิริพฒัน์ ชนั  ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

23 กุมภาพนัธ์  เวลา .  น. นายจิตรกร เผด็จศึก ประธาน ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดกิจกรรม

การพฒันาศกัยภาพผูป้ระกอบการด้านการท่องเทียวเพือรองรับการท่องเทียววิถีใหม่และมาตรฐานความ

ปลอดภัยด้ายสุขอนามัย ณ ห้องเทพราช A โรงแรมซันธาราเวลเนสรีสอร์ท แอนด์โฮเท็ล อ.เมือง จ.

ฉะเชิงเทรา 

 กุมภาพนัธ์  เวลา .  น. นายจิตรกร เผด็จศึก ประธาน ร่วมประชุมคณะทาํงานคดัเลือก

สถานประกอบกิจการเขา้ร่วมโครงการเพิมผลิตภาพแรงงานสู่ SME 4.0 ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ.  ณ 

ห้องประชุม  อาคารฝึกอบรม สาํนกังานพฒันาฝีมือแรงงานฉะเชิงเทรา 

 กุมภาพนัธ์  เวลา .  น. นายจิตรกร เผด็จศึก ประธาน ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ

ประจาํเดือนกุมภาพนัธ์  ณ สถานทีตงัผ่านระบบ Zoom  

25 กุมภาพนัธ์  เวลา . - .  น. ร่วมประชุมสนทนากลุ่มย่อย ครังที  การวางและจดัทาํผงั

เมืองรวมชุมชนราชสาส์น จงัหวดัฉะเชิงเทรา ณ ห้องประชุมอาํเภอราชสาส์น จงัหวดัฉะเชิงเทรา 

 กุมภาพนัธ์  เวลา .  น. นายจิตรกร เผด็จศึก ประธาน ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการ

ส่งเสริมและพฒันาคุณภาพชีวิตคนพิการประจาํจงัหวดัฉะเชิงเทรา ณ ห้องประชุมมรุพงษ์ศิริพฒัน์ ชัน  

ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

- กจิกรรมอืนๆ 

 กุมภาพนัธ์  เวลา .  น. นายจิตรกร เผด็จศึก ประธาน เขา้ร่วมงานตรุษจีน ประจาํปี  

ของศาลเจา้พ่อหลกัเมืองฉะเชิงเทรา  ณ ศาลเจา้พ่อหลกัเมืองฉะเชิงเทรา 

 กุมภาพนัธ์  เวลา .  น. นายสหธร พึงชาญชยักุล นายสุทธิพงศ์ ชยักิตติภรณ์  ทีปรึกษา 

ร่วมพิธีกงเตก็หลวงปู่ ฟู ณ วดับางสมคัร ต.บางสมคัร อ.บางประกง จ.ฉะเชิงเทรา 



 กุมภาพนัธ์  เวลา .  น. คณะผูบ้ริหารเครือข่าย Dtac เขา้พบประธานหอการคา้จงัหวดั

ฉะเชิงเทรา และคณะ เพือแนะนําการใช้เครือข่ายโทรศพัท์ Dtac ณ ห้องประชุม  อาคารหอการคา้จงัหวดั

ฉะเชิงเทรา 

 กุมภาพันธ์  เวลา .  น. หอการค้าจังหวดัฉะเชิงเทรา นําโดย นายจิตรกร เผด็จศึก 

ประธานหอการคา้ฯ นาํปุ๋ ยธาตุรองไปแจกจ่ายให้เกษตรกร พืนทีตาํบลบางขวญั ไดท้ดลองใชเ้พือลดตน้ทุน 

และเพมิผลผลิตให้แก่เกษตรกร พร้อมแนะนาํวิธีการทาํการเกษตรวิถีใหม่ เพือใหเ้กษตรกรมีความเป็นอยูท่ีดี

ขึนอยา่งยงัยนื 

 กุมภาพนัธ์  เวลา .  – .  น. นายจิตรกร เผด็จศึก ประธาน ร่วมพิธีมอบรถวีลแชร์ 

และร่วมการประชุมสามญัประจาํปี  และเลือกตงัคณะกรรมการบริหารสภาอุตสาหกรรมจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

วาระปี -  พร้อมร่วมฟังบรรยายพิเศษ เรือง “BGG ก้าวใหม่อุตสาหกรรมไทย” ณ ห้องชลธี  

โรงแรมซันธาราเวลเนสรีสอร์ท อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 

 กุมภาพนัธ์  เวลา .  น. นายจิตรกร เผด็จศึก ประธาน ร่วมเป็นเกียรติชมการแข่งขนัมวย

ไทยรายการมวย “ศึกวนัทรงชยัสัญจร” ณ เมทีมวยชวัคราว ตลาดทรงชยั ฉะเชิงเทรา 
 


