
รายงานกิจกรรมเดือนกรกฎาคม  

- กจิกรรมร่วมกบัภาคอืนๆ 

9 กรกฎาคม  เวลา .  น. นายจิตรกร เผด็จศึก ประธาน ร่วมงานเปิดบ้านเพือรับสมาชิก 

YEC Chachoengsao OPEN HOUSE  พร้อมจดัประชุมใหญ่สามญัสมาชิก YEC ฉะเชิงเทรา ณ โรงแรม

ทีวินเทจ บางคลา้ จ.ฉะเชิงเทรา โดย นายไมตรี ไตรติลานันท์ ผูว้่าราชการจงัหวดัฉะเชิงเทรา เป็นประธาน

เปิดงาน 

14 กรกฎาคม  เวลา . - .  น. นายวฒันา รัตนวงศ์ กรรมการหอการค้าไทย และนาย

ประโยชน์ โสรัจจกิจ ทีปรึกษากรรมการหอการคา้ไทย ร่วมประชุมคณะกรรมการส่งเสริมหอการคา้จงัหวดั 

และพฒันาเศรษฐกิจภูมิภาค หอการคา้ไทย ครังที /  ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลยัหอการค้าไทย 

กรุงเทพ 

 กรกฎาคม  เวลา . - .  น. นายวฒันา รัตนวงศ์ กรรมการหอการค้าไทย และนาย

ประโยชน์ โสรัจจกิจ ทีปรึกษากรรมการหอการคา้ไทย ร่วมประชุมคณะกรรมการหอการค้าไทย ครังที 

/  ณ หอ้งประชุมสภามหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย กรุงเทพ  

22 กรกฎาคม  เวลา .  น. นายจิตรกร เผด็จศึก ประธาน และนายจอมพงษ์ ชูทับทิม 

เลขาธิการ ร่วมพิธีเปิดการอบรม YEC ครังที  การปฐมนิเทศ YEC เพือสร้างเคลือข่ายผูป้ระกอบการรุ่น

ใหม่ สร้างอนาคตใหม่ ดว้ยพลงัคนรุ่นใหม่ ณ โรงแรมซนัธาราเวลเนสรีสอร์ท อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา  
 

- กจิกรรมร่วมกับภาครัฐ 

1 กรกฎาคม 2565 เวลา 9.30 น. นายพงษศ์กัดิ เสริมศกัด์ศศิธร รองประธาน ร่วมประชุมคณะทาํงาน

ขบัเคลือนการพฒันาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศน์ครังที 1/2565 ณ ห้องประชุมพระยาศรีสุนทรโวหารฯ 

(นอ้ย อาจารยางกูร) ชนั 1 ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

1 กรกฎาคม  เวลา .  น. นายพงษศ์กัดิ เสริมศกัดศิศิธร รองประธาน ร่วมประชุมคณะทาํงาน

ขบัเคลือนการพฒันาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ครังที /  ณ ห้องประชุมพระยาศรีสุนทรโวหาร (นอ้ย 

อาจารยางกูร) ชนั  ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

 กรกฎาคม  เวลา .  น. นายพงษศ์กัดิ เสริมศกัดิศศิธร รองประธาน ร่วมพิธีส่งมอบแสตมป์

พระยาศรีสุนทรโวหาร (นอ้ย อาจารยางกูร) ณ หอ้งวิชิตสงคราม ชนั  ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

4 กรกฎาคม 2565 เวลา 13.30 น. นายจอมพงษ์ ชูทบัทิม เลขาธิการ ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการ

การดาํเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตจงัหวดัฉะเชิงเทรา ครังที 

2/2565 ณ หอ้งประชุมมรุพงษศิ์ริพฒัน์ ชนั 4 ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา 



5 กรกฎาคม  เวลา .  น. นายจิตรกร เผด็จศึก ประธาน ร่วมกิจกรรมเฉลิมฉลอง  ปี ชา

ตกาล พระยาศรีสุนทรโวหาร (น้อย อาจารยางกูร) ณ บริเวณอนุสาวรียพ์ระยาศรีสุนทรโวหาร (นอ้ย อาจาร

ยางกูล) และหอเชิดชูเกียรติพระยาศรีสุนทรโวหาร (นอ้ยอาจารยางกูร) พิพิธภณัฑเ์มืองฉะเชิงเทรา  

5 กรกฎาคม 2565 เวลา 9.30 น. - 12.00 น. นายจิตรกร เผด็จศึก ประธาน ร่วมประชุมคณะกรรมการ

จดัรูปทีดินเพอืพฒันาพืนทีส่วนจงัหวดัฉะเชิงเทราครังที 2/2565 ณ หอ้งประชุมพระยาศรีสุนทรโวหาร (นอ้ย 

อาจารยางกูร) ชนั 1 ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

5 ก รก ฎ าค ม  2565 เวล า 13:30 น . - 16.30 น . น าย จิต รก ร เผด็ จ ศึก  ป ระ ธาน  ร่ว ม ป ระ ชุ ม

คณะกรรมการบริหารกองทุนพฒันาเด็กชนบทในพระราชูปถมัป์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม

ราชกุมารี จงัหวดัฉะเชิงเทรา ครังที 2/2565 ณ ห้องพระยาศรีสุนทรโวหารนอ้ยอาจารยางกูรชนั 1 ศาลากลาง

จงัหวดัฉะเชิงเทรา   

5 กรกฎาคม 2565 หอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทราและสโมสรไลออนส์ฉะเชิงเทรา ร่วมกิจกรรมโดย

การทาํขา้วไข่เจียวแจกผูร่้วมงานประมาณ 600 จาน ในงานเฉลิมฉลอง 200 ปีชาตกาลพระยาศรีสุนทรโวหาร 

(นอ้ย อาจารยางกูร) ในพิธีเปิดงานในวนัที 5 กรกฎาคม ช่วงเวลา 10.30 น. - 12.30 น. และช่วงเวลา 16.30 น.  

- 18.30 น.  กาํหนดจัดงานระหว่างวนัที  5 - 10 กรกฎาคม 2565 ณ พิพิธภัณฑ์เมืองฉะเชิงเทรา (จวนผูว้่า

ราชการจงัหวดัฉะเชิงเทรา) อาํเภอเมือง  จงัหวดัฉะเชิงเทรา โดยจดักิจกรรมประกวดการประกอบอาหาร 

และกิจกรรมการประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง 

6 กรกฎาคม 2565 เวลา 9.00 น. - 12.00 น. นายจอมพงษ์ ชูทับทิม เลขาธิการ ร่วมโครงการจดัทาํ

ประชาพิจารณ์เรืองการจัดทําร่างยุทธศาสตร์วิจยัยางพาราแห่งชาติระยะ 5 ปี ผ่านระบบการจัดประชุม

ออนไลน์ Zoom Meeting  ID : 874 3271 9253 Passcode 123456 ณ หอ้งปฏิบติัการหน่วยราชการของท่าน 

7 กรกฎาคม 2565 10.00 น. – 12.00 น. นายสมพงษ์ นําศรีเจริญสุข กรรมการ ร่วมติดตามผลการ

ดาํเนินงานจงัหวดัและชมรม TO BE NUMBER ONE และ รายชือคณะอนุกรรมการตัดสินการประกวด

ผลงานจงัหวดั อาํเภอและชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับเพชรและยอดเพชร ประจาํปี 2565 จงัหวดั

ฉะเชิงเทรา ณ หอ้งประชุมพุทธโสธร ชนั 2 สาํนกังานสาธารณสุขจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

7 กรกฎาคม 2565 เวลา 9.30 น. นายสมพงษ ์นาํศรีเจริญสุข กรรมการ ร่วมประชุมคณะกรรมการให้

ความช่วยเหลือผูป้ระสบภยัพิบติัจงัหวดัฉะเชิงเทรา (ก.ช.ภ.จ.ฉช.) ครังที 4/2565 ณ ห้องประชุมสุนทรพิพิธ

ชนั 3 ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

7 กรกฎาคม 2565 เวลา 9:00 น. ถึง 15.00 น. นายณรงศักด์ แก้วเมืองเพชร รองประธาน ร่วม

โครงการการจดัทาํและประสานแผนพัฒนาท้องถินจังหวดัฉะเชิงเทรา ณ ห้องประชุมบางแก้ว องค์การ

บริหารส่วนจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

7 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.30 น. – 12.00 น. นายจิตรกร เผด็จศึก ประธาน และคณะกรรมการ ร่วม

ประชุมดาํเนินกิจกรรมพฒันาศกัยภาพชุมชนเขา้สู่มาตรฐานการท่องเทียว ภายใตโ้ครงการส่งเสริมและ

พฒันาศกัยภาพการบริหารจดัการดา้นการท่องเทียว จงัหวฉัะเชิงเทราประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ ห้อง



ประชุมหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา สถานีขนส่งผูโ้ดยสาร ฉะเชิงเทรา ตาํบลหน้าเมือง อาํเภอเมือง จงัหวดั

ฉะเชิงเทรา 24000 

8 กรกฎาคม 2565 เวลา 13.30 น. นายจิตรกร เผด็จศึก ประธาน และนายจอมพงษ์ ชูทับทิม 

เลขาธิการ ร่วมประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชลเพือแกไ้ขปัญหาทางเศรษฐกิจกลุ่มจงัหวดัภาค

ตะวนัออก 1 (ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง) ครังที 2/2565 ผา่นสืออิเล็กทรอนิกส์ (โปรแกรม Zoom Meeting) 

 กรกฎาคม  เวลา .  น. นายจิตรกร เผด็จศึก ประธาน ร่วมกิจกรรมวิพากษ ์(ร่าง) แผนพนัธ

กิจดา้นการวิจยัและบริหารวิชาการ มหาวิทยาลยัราชภฏัราชนครินทร์ ณ ห้องโชคอนันต์ อาคารเรียนรวม

และอาํนวยการ มหาวิทยาลยัฯ 

11 กรกฏาคม 2565 เวลา 10.00 น. คุณพงษ์ศักดิ  เสริมศักดิศศิธร รองประธาน ร่วมประชุม

คณะกรรมการโรคติดต่อ จังหวดัฉะเชิงเทรา ณ ห้องประชุมมรุพงษ์ศิริพัฒน์ ชัน 4 ศาลากลางจังหวดั

ฉะเชิงเทรา 

12 กรกฎาคม 2565 เวลา 9.30 น. - 12.00 น. นายจอมพงษ์ ชูทับทิม เลขาธิการ ร่วมประชุม

คณะกรรมการเขตสุขภาพเพือประชาชน เขตพนืที 6 ณ หอ้งประชุม ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

18 กรกฎาคม 2565 เวลา 13.30 น. นายจิตรกร เผด็จศึก ประธาน ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการ

บริหารกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐประจาํจงัหวดัฉะเชิงเทรา ครังที 2/2565 ณ ห้องประชุม

สาํนกังานอุตสาหกรรมจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

18 กรกฎาคม 2565 เวลา 13.30 น. นายพรชัย ธรรมจรูญ ผูจ้ ัดการ ร่วมประชุมคณะกรรมการ

บริหารงานจงัหวดัแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) จงัหวดัฉะเชิงเทรา ครังที2/2565 ณ ห้องประชุมมรุพงษศิ์ริพฒัน์ 

ชนั 4 ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

19 กรกฎาคม 2565 13.30 น. นายจิตรกร เผด็จศึก ประธาน ร่วมประชุมคณะกรรมการขบัเคลือน

โครงการเขตพฒันาพิเศษภาคตะวนัออก จงัหวดัฉะเชิงเทรา ครังที 2/2565 ณ ห้องเจา้เสวย ชนั 4 อาคารราช

นครินทร์ มหาวิทยาลยัราชภฏัราชนครินทร์ อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 

19 กรกฎาคม 2565 เวลา 13.00 - 16.30 น. นายจอมพงษ ์ชูทบัทิม เลขาธิการ ร่วมประชุมติดตามผล

การดาํเนินงานชมรม  TO BE NUMBER ONE ในสถานประกอบการ ชุมชน สถานศึกษา และหน่วยงานใน

สังกดักระทรวงยุติธรรม จงัหวดัฉะเชิงเทรา ปีงบประมาณ 2565 ครังที 2/2565 ณ หอ้งประชุมพุทธโสธร ชนั

2 สํานกังานสาธารณสุขจงัหวดัฉะเชิงเทรา และทางระบบ  ZOOM Meeting 

20 กรกฎาคม 2565 เวลา 11.00 น. - 12.00 น.  นายจิตรกร เผด็จศึก ประธาน ร่วมสนับสนุนวิทยากร 

บรรยายในหัวขอ้ “การส่งเสริมอาชีพคนพิการดว้ยการจา้งงานตามมาตรา 35 โดยวิธีการช่วยเหลืออืนใดแก่

คนพิการ ผูดู้แลคนพิการ”  ณ ห้องเทพราช A โรงแรมซันธารา เวลเนส  รีสอร์ท อาํเภอเมืองฉะเชิงเทรา 

จงัหวดัฉะเชิงเทรา 



21 กรกฎาคม 2565 เวลา 13.00 น. - 15:30 น. นายจอมพงศ ์ชูทบัทิม เลขาธิการ ร่วมประชุมสัมมนา

ในหัวขอ้เรือง “การเปลียนผ่านของอุตสาหกรรมยานยนต์กบัผลต่อโครงสร้างเศรษฐกิจไทย” ในรูปแบบ

ออนไลน์ผา่นระบบ Video Conference ระบบ Zoom 

21 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.00 น. - 12.00 น. นายจอมพงษ์ ชูทบัทิม เลขาธิการ ร่วมประชุมรับฟัง

ความคิดเห็น ครังที 3 โครงการจดัทาํรายงานประเมินผลกระทบสิงแวดลอ้มและสํารวจออกแบบถนนสาย 

ฉช.3005 แยก ทล.314 - อ.บา้นโพธิ อ.บา้นโพธิ จ.ฉะเชิงเทรา ณ หอประชุมทีว่าการอาํเภอบา้นโพธิ ตาํบล

บา้นโพธิ อาํเภอบา้นโพธิ จงัหวดัฉะเชิงเทรา 

21 กรกฎาคม 2565 เวลา 13.30 น. นายพรชยั ธรรมจรูญ ผูจ้ดัการ ร่วมประชุมคณะกรรมการกาํหนด

ราคาทรัพยจ์งัหวดัฉะเชิงเทรา ณ สาํนกับงัคบัคดีจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

21 กรกฎาคม 2565 เวลา 10.30 น. นายจิตรกร เผด็จศึก ประธาน ร่วมติดตามความก้าวหน้าการ

ขับเคลือนศูนย์อาํนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวยัอย่างยงัยืนตามหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง ณ หอ้งประชุมอาํเภอราชสาส์น ทีวา่การอาํเภอราชสาส์น 

21 กรกฎาคม 2565 เวลา 10.00 น . นายณ รงศัก ดิ แก้วเมืองเพชร รองประธาน ร่วมประชุม

คณะกรรมการและอนุกรรมการศูนยอ์าํนวยการความปลอดภยัทางถนนจงัหวดัฉะเชิงเทรา ครังที 3/2565 ณ 

ห้องประชุมมรุพงษศิ์ริพฒัน์ ชนั4 ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

22 กรกฎาคม 2565 เวลา 13.30 น. นายสมพงษ์ นําศรีเจริญสุข กรรมการ ร่วมประชุมศูนย์ข่าว

จงัหวดั และ ประชุมคณะกรรมการศูนยอ์าํนวยการป้องกนัและปราบปรามยาเสพติดจงัหวดัฉะเชิงเทรา ครัง

ที 6/2565 ประจาํเดือน กรกฎาคม 2565 ณ หอ้งประชุมมรุพงษศ์ิริพฒัน์ ชนั 4 ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

25 กรกฎาคม  เวลา . - .  น. นายณรงคศ์กัดิ แกว้เมืองเพชร รองประธาน ร่วมสัมมนารับ

ฟัง และแลกเปลียนความคิดเห็นครังที  โครงการศึกษาการทาํแผนโลจิสติกส์ เพือเพิมประสิทธิภาพการ

ขนส่งสินคา้เชือมโยงฐานการผลิตในพืนทีเขตพมันาพิเศษภาคตะวนัออก (EEC) กบัประตูการคา้ในพืนที

ภาคใต ้จงัหวดัระนอง ณ หอ้งเดอะบอลรูม ชนั  โรงแรมโอลิเดยอิ์นน์ ศรีราชา จงัหวดัชลบุรี 

 กรกฎาคม  เวลา .  น. นายจอมพงษ์ ชูทบัทิม เลขาธิการ ร่วมประชุมคณะกรรมการ

โรคติดต่อระดบัจงัหวดั ณ ห้องประชุมมรุพงษศ์ิริพฒัน์ ชนั  ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

 กรกฎาคม  เวลา . - .  น. นายจิตรกร เผด็จศึก ประธาน ร่วมประชุมวิพากษ์

แผนพฒันาเศรษฐกิจภาคตะวนัออกระดบัภมูิภาค พ.ศ. -  (ภาคตะวนัออก) ผา่นระบบ Zoom 

- กจิกรรมอืนๆ  

19 กรกฎาคม  เวลา .  น. นายจิตรกร เผด็จศึก ประธาน ร่วมประชุมคณะกรรมการ

ขบัเคลือนโครงการเขตพฒันาพิเศษภาคตะวนัออก จงัหวดัฉะเชิงเทรา ณ ห้องเจา้เสวย อาคารราชนครินทร์ 

ชนั  มหาวิทยาลยัราชภฏัราชนครินทร์ อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 

 


