
รายงานกิจกรรมเดือนมิถนุายน  

- กจิกรรมร่วมกบัหอการค้าไทยและหอการค้าจังหวัดอืนๆ 

หอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา ผูป้ระกอบการรุ่นใหม่ YEC สโมสรไลออนส์ฉะเชิงเทรา  สมาคมชาว 

ฉะเชิงเทรา สภาวฒันธรรมไทย-จีน และส่งเสริมความสัมพันธ์ ชมรมวิงเมืองแปดริว ร่วมกิจกรรมโครงการ

หอการคา้ปันสุข มอบเวชภณัฑ์ทางการแพทย ์ให้กับโรงพยาบาลคลองเขือน ในวนัองัคารที 1 มิถุนายน 2564 ณ 

โรงพยาบาลคลองเขือน อ.คลองเขือน จ.ฉะเชิงเทรา 

หอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา ผูป้ระกอบการรุ่นใหม่ YEC สโมสรไลออนส์ฉะเชิงเทรา  สมาคมชาว 

ฉะเชิงเทรา สภาวฒันธรรมไทย-จีน และส่งเสริมความสัมพนัธ์ ชมรมโรงสีขา้วจงัหวดัฉะเชิงเทรา และชมรมวิง

เมืองแปดริว  ร่วมกนัทาํอาหารโครงการหอการคา้ปันสุข ให้กบับุคลากรทางการแพทย ์เจา้หนา้ที และอาสาสมคัร  

ณ “หน่วยบริการฉีดวคัซีนโควิด-19 ณ มหาวิทยาลยัราชภฎัราชนครินทร์ และโรงพยาบาลพุทธโสธร  ในวนัที 

, , , , , , , , มิถุนายน 2564 (เป็นเวลา 8 วนั) มหาวทิยาลยัราชภฎัราชนครินทร์ 

9 มิถุนายน  เวลา . - .  น. นายวฒันา  รัตนวงศ ์ ประธานกิตติมศกัดิ ร่วมคณะกรรมการ

หอการคา้ไทย ครังที /  โดยวิธี Conference Call  ผา่นระบบ Google Meet 

9 มิถุนายน  เวลา . - .  น. นายวฒันา  รัตนวงศ ์ นายประโยชน์ โสรัจจกิจ ประธานกิตติมศกัดิ  

ร่วมคณะกรรมการพฒันาเศรษฐกิจพนืทีภาคตะวนัออก หอการคา้ไทย  ครังท ี /  โดยวธีิ Conference Call  ผา่น

ระบบ Google Meet 

 มิถุนายน  เวลา .  - .  น. นายจิตรกร เผด็จศึก ประธาน ร่วมประชุมคณะกรรมการพฒันา

เศรษฐกิจพืนทีภาคตะวนัออกหอการค้าไทย ครังที  /  ด้วยระบบ Video Conference ผ่านทาง Google 

Hangouts Meets 

หอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา จึงได้กาํหนดประชุมคณะทีปรึกษาและคณะกรรมการบริหารหอการคา้

จังหวดัฉะเชิงเทรา ครังที 1/2564 ในวนัพฤหัสบดีที 17 มิถุนายน 2564 เวลา 15.00 น. - 18.00 น. ผ่านระบบการ

ประชุมออนไลน์ Application Zoom  

- กจิกรรมร่วมกบัภาครัฐ 

, , , , , , , , , มิถุนายน  นายจอมพงษ ์ ชูทบั ทิม เลขาธิการ ร่วมตรวจสอบการรับซือปลา

กะพงจงัหวดัฉะเชิงเทรา โครงการเชือมโยงการระบายจาํหน่ายปลากะพงจงัหวดัฉะเชิงเทรา ในอาํเภอเมือง และ

อาํเภอบางปะกง 



  มิถุนายน  เวลา .  น. นายจอมพงษ ์ ทบัทิม เลขาธิการ ร่วมประชุมระดมความคิดเห็นระดบั

ภูมิภาคเพอืจดัทาํยทุธศาสตร์และแนวทางการขบัเคลือนการคา้ของชาติ พ.ศ. -  ผ่านช่องทาง Zoom 

Meeting  

 มิถุนายน  เวลา .  นายจิตรกร เผด็จศึก ประธาน ร่วมประชุมซักซ้อมความเขา้ใจโครงการ

พฒันาและส่งเสริมสังคมไร้เงินสดดว้ยการใชบ้ตัร  Riee Easy Card ณ ห้องประชุมพระยาศรีสุนทรโวหารชนั  

ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

 มิถุนายน  เวลา .  นายอาทร ผดุงเจริญ รองประธาน ร่วมประชุมคณะกรรมการเพือแก้ไข

ปัญหาเกษตร อนัเนืองมาจากผลิตผลการเกษตร ระดบัจงัหวดัฉะเชิงเทรา ครังที /  ณ ห้องประชุมสุนทรพิพิธ

ชนั  ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

10 มิถุนายน  เวลา .  น. นายอาทร ผดุงเจริญ รองประธาน ประชุมซักซ้อมความเขา้ใจโครงการ

พฒันาและส่งเสริมสังคมไร้เงินสด ดว้ยการใชบ้ตัร  Riew Easy Card ณ หอ้งประชุมพระยาศรีสุนทรโวหาร (นอ้ย

อาจารยางกูล) ชนั  ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

 มิถุนายน  เวลา . - .  น. นายจอมพงษ ์ชูทบัทิม เลขาธิการ ประชุมระดมความคิดเห็นระดบั

ภูมิภาคเพือจดัทาํยุทธศาสตร์และแนวทางการขบัเคลือนการคา้ของชาติ พ.ศ. -  ผ่านระบบการประชุม 

Zoom 

 มิถุนายน  เวลา . - .  น. นายจิตรกร เผด็จศึก ประธาน  เป็นวทิยากร เรือง การตลาดสินคา้

เกลือทะเล ศาลาประชาคม ม  ต.บางปะกง อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา 

15 มิถุนายน  เวลา . - .  น. นายณรงค์ศักดิ แก้วเมืองเพชร รองประธาน ประชุมเพือระดม

ขอ้คิดเห็นและข้อเสนอแนะจากประชาชนและหน่วยงานทีเกียวข้อง ครังที  การศึกษา ออกแบบ วางผงัพืนที

เฉพาะชุมชนเมืองฉะเชิงเทรา อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา ณ หอ้งประชุมเฉลิมพระเกียรติ ชนั  เทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา 

 มิถุนายน  เวลา .  น. นายจิตรกร เผด็จศึก ประธาน นายอาทร ผดุงเจริญ นายวสันต์ ศิรินภา

รัตน์ รองประธาน ประชุมคณะทาํงานส่งเสริมการจา้งงานคนพิการประจาํจงัหวดัฉะเชิงเทรา ครังที /  ณ ห้อง

ประชุมสุนทรพิพิธ ชนั  ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

 มิถุนายน  เวลา .  น. นายชยัรัตน์ โสธรนพบุตร รองประธาน ร่วมการดาํเนินโครงการส่งเสริม

กระบวนการเครือข่ายองคค์วามรู้  KBO จงัหวดั ณ ห้องชลธี  โรงแรมซนัธาราเวรเนส รีสอร์ท แอนด ์โฮเทล ตาํบล

คลองนา อาํเภอเมือง จงัหวดัฉะเชิงเทรา 

มิถุนายน  เวลา . - .  น. นายณรงคศ์กัดิ แกว้เมืองเพชร รองประธาน ร่วมประชุมเพือระดม

ขอ้คิดเห็นและขอ้เสนอแนะจากประชาชนและหน่วยงานทีเกียวขอ้ง ครังที  การศึกษา ออกแบบวางผงัพนืทีเฉพาะ

ชุมชนเมืองฉะเชิงเทรา อําเภอเมือง จังหวดัฉะเชิงเทรา ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ ชัน  เทศบาลเมือง

ฉะเชิงเทรา อาํเภอเมือง จงัหวดัเชิงฉะเชิงเทรา 



 มิถุนายน  เวลา .  น. นายจิตรกร เผด็จศึก ประธาน นายอาทร ผดุงเจริญ นายวสันต์ ศิรินภา

รัตน์รองประธาน นายพรชยั ธรรมจรูญ ผูจ้ดัการฯ ร่วมประชุมคณะทาํงานส่งเสริมการจดัสิงอาํนวยความสะดวก

สําหรับคนพิการและทุกคน ประจําจังหวัดฉะเชิงเทรา ณ ห้องประชุมสุนทรพิพิธชัน  ศาลากลางจังหวดั

ฉะเชิงเทรา 

 มิถุนายน  เวลา .  น. นายจิตรกร เผด็จศึก ประธาน นายอาทร ผดุงเจริญ นายวสันต์ ศิรินภา

รัตน์ รองประธาน นายพรชยั ธรรมจรูญ ผูจ้ัดการฯ ร่วมประชุมคณะทาํงานส่งเสริมการจา้งงานคนพิการประจาํ

จงัหวดัฉะเชิงเทรา ณ หอ้งประชุมสุนทรพิพิธ ชนั  ศาลากลางจงัหวดั ชนั  

มิถุนายน  เวลา . - .  น. นายณรงคศ์กัดิ แกว้เมืองเพชร รองประธาน ร่วมประชุมเพือระดม

ขอ้คิดเห็นและขอ้เสนอแนะจากประชาชนและหน่วยงานทีเกียวขอ้ง ครังที  การศึกษา ออกแบบวางผงัพนืทีเฉพาะ

ชุมชนเมืองฉะเชิงเทรา อําเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ ชัน  เทศบาลเมือง

ฉะเชิงเทรา อาํเภอเมือง จงัหวดัเชิงฉะเชิงเทรา 

 มิถุนายน  เวลา .  น. นายณรงค์ศกัดิ แก้วเมืองเพชร รองประธาน ประชุมคณะอนุกรรมการ

ดาํเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติว่าดว้ยการป้องกนัและปราบปรามการทุจริต จงัหวดัฉะเชิงเทรา ครังที /  ณ 

ห้องประชุมมรุพงษศิ์ริพฒัน์ ชนั  ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

 มิถุนายน  เวลา .  น. นายพงษ์ศกัดิ เสริมศกัดิศศิธร รองประธาน ร่วมประชุมคณะกรรมการ

ให้ความช่วยเหลือผูป้ระสบภยัพิบตัิจงัหวดัฉะเชิงเทรา ครัง ที  /  ณ ห้องประชุม สุนทรพิพิธชนั  ศาลากลาง

จงัหวดัฉะเชิงเทรา 

 มิถุนายน  เวลา .  น. นายจอมพงษ์ ชูทับทิม เลขาธิการ ร่วมประชุมคณะทํางานดําเนิน

โครงการเชือมโยงการระบายจาํหน่ายปลากะพงจงั หวดัฉะเชิงเทรา ณ ห้องประชุม ชนั  สํานกังานพาณิชย ์จงัหวดั

ฉะเชิงเทรา 

 มิถุนายน  เวลา . - .  น. นายวฒันา รัตนวงศ์ นายประโยชน์โสรัจจกิจ ประธานกิตติมศกัดิ 

นายจิตรกร เผด็จศึก ประธาน นายอาทร ผดุงเจริญ รองประธาน นายจองพงษ์ ชูทบัทิม เลขาธิการนายโชติอนันต ์

ปินถานนัท ์ประธาน YEC นายอาทร เสริมศกัดิศศิธร เลขาธิการ YEC ร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นความคืบหนา้

นโยบายและแถลงความสําเร็จจากการขบัเคลือนภารกิจ  วนั และ Connect the Dots และด้วยระบบ conference 

ผา่นทาง Google Meet 

 มิถุนายน  และ  มิถุนายน  เวลา .  น. นายจอมพงษ ์ชูทบัทิม เลขาธิการ ตรวจประเมิน

เพือประกอบการพิจารณาออกใบอนุญาตประกอบกิจการฆ่าสัตว์ (กฆ.๑) ณ สํานักงานประตูสัตว์จังหวดั

ฉะเชิงเทรา 

24 มิถุนายน  เวลา .  น. นายจิตรกร เผด็จศึก ประธาน ประชุมเพอืรับฟังการนาํเสนอการพิจารณา

ผลิตภัณฑ์และคัดเลือกผลิตภัณฑ์ทีมีผลการพัฒนาโด่ดเด่น ณ ห้องชลธี  โรงแรมซันธาราเวลเนสรีสอร์ท 

ฉะเชิงเทรา 



 มิถุนายน  เวลา .  น. นายณรงค์ศักดิ แก้วเมืองเพชร รองประธาน ประชุมคณะกรรมการ

ขบัเคลือนหมู่บา้นตน้แบบการพฒันาตามแนวพระราชดาํริระดบัจงัหวดั ณ ห้องประชุมมรุพงษ์ศิริพฒัน์ ชัน  

ศาลากลางจงัหวดั 

 มิถุนายน  เวลา .  น. นายจิตรกร เผด็จศึก ประธาน ร่วมการประกวดหมู่บา้นรอบศูนยศึ์กษา

การพฒันาอนัเนืองมาจากมาจากพระราชดาํริโครงการ ๙: ๑๐  ปฏิบติับูชา สืบสาน รักษา ต่อยอด เพือพฒันาชุมชน 

ณ หอ้งประชุม มรุพงศศ์ิริพฒัน์ ชนั  ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

 มิถุนายน  เวลา .  น. นายจิตรกร เผด็จศึก ประธาน ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการร่วมภาครัฐ

และเอกชนเพือพฒันากาํลงัคนอาชีวศึกษา กลุ่มหอการคา้ภาคตะวนัออก ครังที  /  โดยการประชุมผ่านสือ

อิเลก็ทรอนิกส์ Google Hangout Meet  

 มิถุนายน  เวลา .  น. นายจิตรกร เผด็จศึก ประธาน ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ

ประจาํเดือนมิถุนายน  ผ่านระบบออนไลน์โดยใช ้Application ZOOM Cloud Meeetings ถ่ายทอดสดสัญญาณ

จาก หอ้งประชุมมรุพงศศ์ิริพฒัน์ ชนั  ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

 มิถุนายน  เวลา .  น. นายอาทร ผดุงเจริญ รองประธาน ร่วมประชุมคณะทาํงานแผนและ

ฐานขอ้มูลทรัพยากรนาํ จงัหวดัฉะเชิงเทรา ครังที /  ผ่านระบบออนไลน์โดยใช้ Application ZOOM Cloud 

Meeetings ถ่ายทอดสดสัญญาณจาก หอ้งประชุมมรุพงศศิ์ริพฒัน์ ชนั  ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


