
รายงานกิจกรรมเดือนพฤษภาคม  

- กจิกรรมร่วมกบัหอการค้าไทยและหอการค้าจังหวัดอืนๆ 

หอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา ร่วมช่วยเหลือเกษตรกรผูป้ลูกพริกในพืนทีจงัหวดัฉะเชิงเทรา เนืองจาก

โรงงานนาํพริกทีเกษตรกรส่งพริกอยูปิ่ดกะทนัหัน จากการทีพบผูต้ิดเชือ COVID-19 ในโรงงานนาํพริก จึงยกเลิก

การรับพริก ทาํให้พริกทีเกษตรกรเก็บไวไ้ม่มีทีจาํหน่าย จาํนวนประมาณ 1,300 กิโลกรัม ประกอบดว้ยพริกขีหนู

สวน จาํหน่ายในราคากิโลกรัมละ 20 บาท และพริกขีหนูจินดาเขียว ราคากิโลกรัมละ 10 บาท โดยหอการคา้จงัหวดั

ฉะเชิงเทราสามารถช่วยประชาสัมพนัธจ์าํหน่ายพริกหมดในเวลาอนัรวดเร็ว สามารถช่วยเหลือเกษตรกรผูป้ลูกพริก

ไดท้นัท่วงที 

หอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา ผูป้ระกอบการรุ่นใหม่ YEC ร่วมกบั สโมสรไลออนส์ฉะเชิงเทรา สมาคม

ชาวฉะเชิงเทรา สภาวฒันธรรมไทย-จีน และส่งเสริมความสัมพนัธ์ และชมรมวิงเมืองแปดริว ร่วมสนับสนุน 

เครืองใช้ไฟฟ้า ตู้เย็น 3 ตู ้ ไมโครเวฟ 3 เครือง กระติกนําร้อน 3 ใบ พัดลม 3 ตัว อาหาร และเครืองดืม ให้กับ

บุคลากรทางการแพทย ์ทีทาํงานอยูโ่รงพยาบาลและโรงพยาบาลสนาม ในพนืที จงัหวดัฉะเชิงเทรา มอบขา้วกล่อง 

ให้กบั โรงพยาบาลพุทธโสธร 750 กล่อง สํานกังานสาธารณสุขจงัหวดัฉะเชิงเทรา 700 กล่องมะขามแช่อิม 2000 

ชิน วติามินซี 108 ขวด ขนมฟักทองเชือม ขา้วเหนียวเปียกมะพร้าวอ่อน 100 ถว้ย นาํดืม 600 ขวด 

2 พฤษภาคม 2564 หอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา นาํโดย นายจิตรกร เผด็จศึก ประธานหอการคา้ ร่วมมอบ

ของสนับสนุน "ครัวลูกหลวงพ่อโสธร ห่วงใย ช่วยผูป้ระสบภยัโควิด" เพือจดัทาํอาหารกล่องแจกจ่าย เยียวยา

ประชาชนผูไ้ด้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชือโรคโควิด-19 และเป็นการบรรเทาความ

เดือดร้อนให้แก่ประชาชน จดัตงัครัวตงัแต่วนัที 2-8 พฤษภาคม 2564 ณ บริเวณริมนาํลานจอดรถวดัโสธรวราราม

วรวิหาร อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 

หอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทราสโมสรไลออนส์ ฉะเชิงเทราร่วมกบัสมาคมชาวฉะเชิงเทราร่วมบริจาคเงิน 

ซ่อมแซมบา้นให้กบัผูย้ากไร้ ในจงัหวดัฉะเชิงเทรา ในวนัที 3 พฤษภาคม 2564 ซอยตน้นาํ 2 ตาํบลหนองยาว อาํเภอ

พนมสารคาม จงัหวดัฉะเชิงเทรา 

6 พฤษภาคม 2564 เวลา 13.30 - 15.00 น. นายวฒันา รัตนวงศ ์ประธานกิตติมศกัดิ นายประโยชน์ โสรัจจ

กิจ ประธานกิตติมศกัดิ นายจิตรกร เผด็จศึก  ประธาน ร่วมประชุมใหญ่สามญัสมาชิกสภาหอการคา้แห่งประเทศ

ไทยประจาํปี ครงัที 54 ดว้ยวิธี Google meet ผา่นระบบ Conference call 

หอการค้าจังหวดัฉะเชิงเทราร่วมกับ สโมสรไลออนส์ฉะเชิงเทรา ชมรมวิงเมืองแปดริว สมาคมชาว

ฉะเชิงเทรา และผูป้ระกอบการรุ่นใหม่ YEC ร่วมสนับสนุน  อาหาร 200 กล่อง ให้กบับุคลากรทางการแพทย ์ที



ทํางานอยู่โรงพยาบาลสนาม ในพืนที จังหวดัฉะเชิงเทรา ในวนัศุกร์ที   7 พฤษภาคม 2564 เวลา 10.00 น ณ 

สาํนกังานสาธารณะสุขจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

 9 พฤษภาคม 2564 เวลา 11.00 น. ณ ทีทําการสํานักงานใหญ่สภาวัฒนธรรมไทยจีนและส่งเสริม

ความสัมพนัธ์ เลขที 77 ม.3 ต.บางกรูด อ.บา้นโพธิ จ.ฉะเชิงเทรา นายพินิจ จารุสมบติั ประธานสภาวฒันธรรมไทย

จีนและส่งเสริมความสัมพันธ์  พล.ต.ท พิทักษ์ จารุสมบัติ รองประธานสภาวฒันธรรมไทยจีนและส่งเสริม

ความสัมพนัธ์ , นายจิตรกร เผด็จศึก ประธานหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา , คุณจอมพงษ์ โตมงคล นายกสมาคม

ส่งออกผลไมแ้ละทุเรียนไปเมืองจีน , Mr.Zhang Zhenghui President of Haier Thailand , Mr.Ding Guijian , Head of 

Strategy , Mr.Sun Guanglei  Head of Marketing ได้ร่วมมอบอุปกรณ์สําหรับบุคลากรทางการแพทย์ในจังหวดั

ฉะเชิงเทรา ร่วมมูลค่าทังสิน 3,500,000 บาท ประกอบด้วย เครืองช่วยหายใจแรงดันตาํ , หัวเชือนํายาทาํความ

สะอาด 60 ลิตร , หน้ากากอนามยั  20,000  ชิน , ชุด  ppe 120 ชุด , ขา้วกล่อง 500 ชุด (เป็นระยะเวลา 11 วนั ) โดย  

นายไมตรี ไตรติลานนัท ์ ผูว้่าราชการจงัหวดัฉะเชิงเทรา , นายมณเฑียร คณาสวสัดิ นายแพทยส์าธารณสุขจงัหวดั

ฉะเชิงเทรา , แพทยห์ญิงสมบติั ชุติมานุกูล ผูอ้าํนวยการโรง พยาบาลพุทธโสธร  เป็นผูรั้บมอบ  โดยมี Mr. Ming 

Dajun  ผูอ้าํนวยการสาํนกัข่าวซินหัวประจาํประเทศไทย มาร่วมในพิธีดว้ย 

นายประโยชน์ โสรัจจกิจ อดีตประธานหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา สนับสนุนเนือปลากะพงยกัษ์ 100 

กิโลกรัมมูลค่า 35,000 บาท แก่หอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา เพือนาํไปทาํอาหารกล่องแจกบุคลากรทางการแพทย ์ที

ไปปฏิบติัหน้าทีอยู่ทีโรงพยาบาลสนาม ในพืนทีจงัหวดัฉะเชิงเทรา และบริจาคเนือปลากะพงยกัษ์ 100 กิโลกรัม 

มูลค่า 35,000 บาท  บริจาคลูกชินปลากะพง ตรา ทีฟู๊ ด โดยบริษทั ไทยยูเนียน ฟีดมิลล์ จาํกัด (มหาชน) มูลค่า 

20,000 บาท ให้กบั ครัวลูกหลวงพ่อโสธร ห่วงใยช่วยผูป้ระสบภยัโควิด เพือใชท้าํอาหารแจกจ่ายช่วยเหลือเยยีวยา

ประชาชนทีไดรั้บผลกระทบในสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 

หอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา ผูป้ระกอบการรุ่นใหม่ YEC ร่วมกบั สโมสรไลออนส์ฉะเชิงเทรา  สมาคม

ชาวฉะเชิงเทรา สภาวฒันธรรมไทย-จีน และส่งเสริมความสัมพนัธ์ และชมรมวิงเมืองแปดริว มอบอาหารกล่อง

จาํนวน 250 กล่อง และบริษทั ผลไมแ้ปรรูปวรพร จาํกัด มอบมะขามแช่อิม จาํนวน 420 ชินให้กับโรงพยาบาล

พุทธโสธร เพือสนับสนุนบุคลากรทางการแพทย ์ทีปฏิบติัหนา้ทีในสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส Covid-

19 ในวนัพฤหสัที 13 พฤษภาคม 2564 เวลา 10.30 น ณ อาคารสนบัสนุนบริการ ชนั 1 โรงพยาบาลพุทธโสธร 

หอการค้าจังหวดัฉะเชิงเทรา ผูป้ระกอบการรุ่นใหม่ YEC สโมสรไลออนส์ฉะเชิงเทรา  สมาคมชาว

ฉะเชิงเทรา สภาวฒันธรรมไทย-จีน และส่งเสริมความสัมพนัธ์ และชมรมวิงเมืองแปดริว มอบอาหาร 200 กล่อง 

มงคลการไฟฟ้า มอบเครืองดืม วิตมินซี 108 ขวด พรภิรมย์ฟาร์ม มอบขนมฝักทองเชือม และข้าวเหนียวเปียก

มะพร้าวอ่อน จาํนวน 100 ถว้ย ให้กับบุคลากรทางการแพทย ์ทีทาํงานอยู่โรงพยาบาลสนาม ในพืนที จงัหวดั



ฉะเชิงเทรา ในวนัศุกร์ที  14 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.30 น ณ สํานักงานสาธารณะสุขจงัหวดัฉะเชิงเทรา โดยมี

นายแพทยส์าธารณะสุขเป็นผูรั้บมอบ 

หอการค้าจังหวดัฉะเชิงเทรา ผูป้ระกอบการรุ่นใหม่ YEC สโมสรไลออนส์ฉะเชิงเทรา  สมาคมชาว

ฉะเชิงเทรา สภาวฒันธรรมไทย-จีน และส่งเสริมความสัมพนัธ์ และชมรมวิงเมืองแปดริว มอบอาหาร 250 กล่อง แก่

บุคลากรทางการแพทย ์ทีทาํงานอยู่โรงพยาบาลสนามในสถานการณ์ Covid-19  พืนทีจงัหวดัฉะเชิงเทรา เมือวนั

จนัทร์ที  17 พฤษภาคม 2564 เวลา 10.30 น ณ โรงพยาบาลพุทธโสธร 

หอการค้าจังหวดัฉะเชิงเทราสโมสรไลออนส์ ฉะเชิงเทราร่วมกับสภาวฒันธรรมไทยจีน ส่งเสริม

ความสัมพนัธ์ และสมาคมชาวฉะเชิงเทรา ร่วมบริจาคเงิน ซ่อมแซมบา้นให้กบัครอบครัวยายมี อาชีพขายของเก่า มี

หลานวยัเรียนอาศยัอยู่ดว้ย 5 คน  ในวนัที 20 พฤษภาคม 2564 ซอยตน้นาํ 2 ตาํบลหนองยาว อาํเภอพนมสารคาม 

จงัหวดัฉะเชิงเทรา โดยนายอาํเภอพนมสารคาม และหน่วยงานทีเกียวขอ้ง เป็นผูรั้บมอบ 

หอการค้าจังหวดัฉะเชิงเทรา ผูป้ระกอบการรุ่นใหม่ YEC สโมสรไลออนส์ฉะเชิงเทรา  สมาคมชาว

ฉะเชิงเทรา สภาวฒันธรรมไทย-จีน และส่งเสริมความสัมพนัธ์ และชมรมวงิเมืองแปดริว ร่วมมอบขา้วผดักระเพา

ปลากะพงยกัษ ์200 กล่อง นายโชติอนนัต ์ปินถานนัทน์ ประธาน YEC นาํขา้วขาหมู ร้านก๋วยเตียวแพนดา้ จาํนวน 

100 กล่อง นายชยัรัตน์ โสธรนพบุตร รองประธาน นาํมะขามแช่อิม วรพร 1,000 ชิน ร่วมมอบให้กบับุคลากรทาง

การแพทย ์ทีทาํงานอยู่โรงพยาบาลสนาม ในพืนที จงัหวดัฉะเชิงเทรา ในวนัศุกร์ที  21 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.30 

น ณ สาํนกังานสาธารณสุขจงัหวดัฉะเชิงเทรา  โดยนายแพทยส์าธารณสุขจงัหวดัฉะเชิงเทรา มารับมอบ 

หอการค้าจังหวดัฉะเชิงเทรา ผูป้ระกอบการรุ่นใหม่ YEC สโมสรไลออนส์ฉะเชิงเทรา  สมาคมชาว

ฉะเชิงเทรา สภาวฒันธรรมไทย-จีน และส่งเสริมความสัมพนัธ์ และชมรมวิงเมืองแปดริว ร่วมมอบอาหารกล่อง 

100 กล่อง แก่โรงพยาบาลพุทธโสธร เพือมอบใหก้บับุคลากรทางการแพทย ์ทีปฏิบตัิงานในสถานการณ์ COVID-

19 ในวนัองัคารที  25 พฤษภาคม 2564 เวลา 10.00 น ณ อาคารปฏิบติัการ ชนั 1 โรงพยาบาลพุทธโสธร 

27 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.30 น. จงัหวดัฉะเชิงเทรา โดย นายไมตรี ไตรติลานันท์ ผูว้่าราชการจงัหวดั

ฉะเชิงเทรา เป็นประธานในพิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณแก่ผูท้ีให้การสนบัสนุน "ครัวลูกหลวงพ่อโสธร ห่วงใย

ช่วยผูป้ระสบภยัโควิด" โดยมี นายประโยชน์ โสรัจจกิจ ประธานกิตติมศกัดิหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา  นายพงษ์

ศักดิ เสริมศักดิศศิธร แทน นายจิตรกร เผด็จศึก ประธานหอการค้าฯ นายชัยรัตน์ โสธรนพบุตร รองประธาน

หอการคา้ฯ และนายปุญญพฒัน์ พงษ์พฒันาพานิช กรรมการหอการคา้ฯ เขา้รับใบประกาศเกียรติคุณ ณ ห้องมรุ

พงษ์ศิริพฒัน์ ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

หอการค้าจังหวดัฉะเชิงเทรา ผูป้ระกอบการรุ่นใหม่ YEC สโมสรไลออนส์ฉะเชิงเทรา  สมาคมชาว

ฉะเชิงเทรา สภาวฒันธรรมไทย-จีน และส่งเสริมความสัมพนัธ์ ชมรมวิงเมืองแปดริว และ นางพรภิรมย ์ศิริปุณย ์



กรรมการหอการค้า มอบชุด PPE จํานวน 200 ชุด ร่วมกิจกรรมหอการค้าปันสุข เลียงอาหารกลางวนันําดืม 

บุคคลากรของหน่วย และ ผูม้ารับการตรวจ" หน่วยคดักรองมะเร็งเตา้นม "ซึงมีการออกหน่วยรถเคลือนที ตรวจคดั

กรองสุภาพสตรี ดว้ยระบบ " แมมโมแกรม " บริการตรวจ ฟรี ในวนัจนัทร์ที 31 พฤษภาคม 2564 เวลา 10.00 น. ณ.

วดัอินทาราม ตาํบลหนองตีนนก อาํเภอบา้นโพธิ  จงัหวดัฉะเชิงเทรา 

- กจิกรรมร่วมกบัภาครัฐ 

5 พฤษภาคม 2564 เวลา 9.30 น. นางสาวอภินนัทท์นาภรณ์  ใตห้ลา้สถาพร ผูช่้วยเลขาธิการร่วม 

ประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผูป้ระสบภยัพิบตัิจงัหวดัฉะเชิงเทรา  ครังที  / 2564 ณ ห้องประชุมเฉลิม

พระเกียรติ 80 พรรษาสาํนกังานเกษตรจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

6 พฤษภาคม  เวลา .  น. นายณรงคศ์กัดิ แกว้เมืองเพชร รองประธาน นายป้อง ช่วยณรงค ์กรรมการ 

ประชุมหารือการดาํเนินโครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข  (ทางเลียงเมืองฉะเชิงเทรา) จากแยกกองพล  

ไปบรรจบถนนสาย  (สิริโสธร) ขยายจาก  ช่อง ณ หอ้งประชุมสาํนกังานแขวงทางหลวงฉะเชิงเทรา 

6 พฤษภาคม 2564  เวลา  09.30 น. นายจิตรกร เผด็จศึก ประธาน ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการพฒันาสือ

ปลอดภยัและสร้างสรรค ์จงัหวดัฉะเชิงเทรา และ ณ หอ้งประชุมสุนทรพิพิธ ชนั  ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

7 พฤษภาคม 2564 เวลา . - .  น. นายประโยชน์ โสรัจจกิจ ประธานกิตติมศกัดิ นายจิตรกร เผด็ศึก  

ประธาน นายชยัรัตน์ โสธรนพบุตร รองประธาน นายอาทรผดุงเจริญรองประธาน ร่วมประชุมเชิงปฏิบติัการจดัทาํ  

Foresight จดัทาํภาคตะวนัออก ผา่นแอปพลิเคชนั Zoom  

12 พฤษภาคม  เวลา .  น. นายประโยชน์ โสรัจจกิจ ประธานกิตติมศกัดิ ประชุมคณะอนุกรรมการ

ทรัพยากรนําจงัหวดัฉะเชิงเทรา ครังที /  ณ ห้องประชุมพระยาศรีสุนทรโวหาร (น้อย อาจารยางกูล) ชัน  

ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

 พฤษภาคม  เวลา .  น. นายยุทธนา มาดเจือ รองประธาน ประชุมคระอนุกรรมการพิจารณา

กาํหนดและปรับปรุงเงือนไขในใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจาํทางด้วยรถทีใช้ในการขนส่งสัตวห์รือ

สิงของประจาํจงัหวดัฉะเชิงเทรา ครังที /  ณ ห้องประชุมศูนย ์GPS ฉะเชิงเทรา ชนั  สํานกังานขนส่งจงัหวดั

ฉะเชิงเทรา 

13 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.30 น นายอาทร  ผดุงเจริญ รองประธาน ร่วมประชุมคณะกรรมการเพือแกไ้ข

ปัญหาเกษตรอนัเนืองมาจากผลิตผลการเกษตร ระดบัจงัหวดัฉะเชิงเทรา ครังที  / 2564 ณ ห้องประชุมสํานกังาน

สหกรณ์จงัหวดัฉะเชิงเทรา ชนั  สํานกังานสหกรณจ์งัหวดัฉะเชิงเทรา 



18 พฤษภาคม  เวลา .  น. นายจอมพงษ์ ชูทับทิม เลขาธิการ ประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์

เทคโนโลยเีกษตรและนวตักรรม (Agritech and Innovation Center : AIC) ครังที /  ผ่านระบบ Zoom 

19 พฤษภาคม  เวลา .  น. นายจิตรกร เผด็จศึก ประธาน ประชุมโครงการปรับเปลียนพืนทีนาปรัง

โดยปลูกพืชทางเลือกทดแทน ครังที /  ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ  พรรษา สํานักงานเกษตรจงัหวดั

ฉะเชิงเทรา 

 พฤษภาคม  เวลา .  น. นางสาวอภินันท์ภรณ์ ใต้หล้าสถาพร รองเลขาธิการ ประชุม

คณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผูป้ระสบภยัพิบตัิจงัหวดัฉะเชิงเทรา ครังที /  ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 

 พรรษา สาํนกังานเกษตรจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

 พฤษภาคม  เวลา .  น.- .  น. นายอาทร ผดุงเจริญ รองประธาน ประชุมรับฟังความคิดเห็น

ระบบทางไกล ต่อการดาํเนินโครงการจดัทาํแผนสิงแวดลอ้มในพนืทีเขตพฒันาพิเศษภาคตะวนัออก (รองที ) พ.ศ.

-  ผ่านระบบประชุม Zoom 

21 พฤษภาคม  เวลา .  น. นายจิตรกร เผด็จศึก ประธาน ประชุมคณะกรรมการกาํหนดราคาทรัพย์

จงัหวดัฉะเชิงเทรา ณ สาํนกังานบงัคบัคดี จงัหวดัฉะเชิงเทรา 

24 พฤษภาคม  เวลา .  น. นายจิตรกร เผด็จศึก ประธาน ประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและ

พฒันาคุณภาพชีวิตคนพิการประจาํจงัหวดัฉะเชิงเทรา ณ ห้องประชุมมรุพงษ์ศิริพฒัน์ ชนั  ศาลากลางจังหวดั

ฉะเชิงเทรา  

 พฤษภาคม  เวลา .  น. นายจิตรกร เผด็จศึก ประธาน ประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจาํเดือน

พฤษภาคม  ผา่นระบบประชุม Zoom 

28 พฤษภาคม  เวลา .  น. นายชยัรัตน์ โสธรนพบุตร นายอาทร ผดุงเจริญ รองประธาน ประชุม

คณะกรรมการขบัเคลือนไทยไปดว้ยกนัระดบัจงัหวดัฉะเชิงเทรา ครังที /  ณ ห้องประชุมมรุพงษศิ์ริพฒัน์ ชนั 

 ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

 พฤษภาคม  นายจอมพงษ ์ชูทบัทิม เลขาธิการ ร่วมตรวจสอบการรับซือปลากะพง ณ อาํเภอบางปะ

กง จงัหวดัฉะเชิงเทรา 

 

 

 

 

 


