
รายงานกจิกรรมเดือนพฤษภาคม 2565 

- กจิกรรมร่วมกบัหอการค้าไทยและหอการค้าจังหวัดอ่ืนๆ 

3 พฤษภาคม 2565 เวลา 13.00-15.00 น. นายจิตรกร เผด็จศึก ประธาน  ร่วมประชุมช้ีแจวแนว

ทางการด าเนินงานและรูปแบบการจดัท าแผนยทุธศาสตร์ทางดา้นเศรษฐกิจส าหรับภาคเอกชน กบัหอการคา้

ไทย  ผา่นระบบ Zoom 

4 พฤษภาคม 2565 หอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา ร่วมเยีย่มชมงานจ านวน 2 สถานท่ี ประกอบดว้ย 

เวลา 10.00 น. เยี่ยมชม “บ้านสวนเรือนไทย” เป็นบ้านทรงไทย , บ้านต้นไม้ , บ้านกลับหัว ในแหล่ง

ธรรมชาติ เพื่อส่งเสริมเป็นแหล่งท่องเท่ียว ตั้งอยู่ ต.นครเน่ืองเขต อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา  เวลา 13.00 น. เยี่ยม

ชม บริษทั แสนภูดาษ เฮลทค์ลบั แอนด์ ทรีทเมนท ์จ ากดั เป็นศูนยบ์ริการดูแลสุขภาพแนวผสมผสานแบบ

ครบวงจร ทั้งแพทยแ์ผนไทย แพทยแ์ผนปัจจุบนั แพทยผิ์วพรรณความงาม ตั้งอยู่ 118-118/1 หมู่ 4 ต.ลาด

ขวาง อ.บา้นโพธ์ิ จ.ฉะเชิงเทรา 

 6 พฤษภาคม 2565 เวลา 9.30 น. หอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา จดัประชุมร่วมกบัผูป้ระกอบการ ใน

การด าเนินโครงการไฟฟ้าชุมชนเพื่อผูมี้รายไดน้อ้ย ณ หอ้งประชุม อาคารหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา 

6 พฤษภาคม 2565  เวลา 10.00 น. หอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา จดัประชุมผ่านระบบ Zoom เพื่อ

โหลด TCC Connect หอการคา้  

6 พฤษภาคม 2565 เวลา 15.00 น. เขา้พบผูว้่าราชการจงัหวดัฉะเชิงเทรา นายไมตรี ไตรติลานันท์ 

และหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งในเร่ืองโครงการไฟฟ้าชุมชนเพื่อผูมี้รายไดน้อ้ย ณ ห้องรับรอง ศาลากลางจงัหวดั

ฉะเชิงเทรา 

 11 พฤษภาคม 2565 เวลา 9.30 น. หอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา จดักิจกรรมปลูกป่า เพื่อคืนความ

สมบูรณ์สู่ธรรมชาติ ในวนัตน้ไมป้ระจ าปีของชาติ พ.ศ.2565 ณ บริเวณป่าไทรสามขา บา้นนาอีสาน หมู่ 16 

ต.ท่ากระดาน อ.สนามชยัเขต จ.ฉะเชิงเทรา 

12 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.30 น.หอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา ร่วมประชุมเพื่อด าเนินโครงการ 

ไฟฟ้าชุมชนเพื่อช่วยเหลือผูมี้รายไดน้อ้ย โดยการใชพ้ลงังานแสงอาทิตยร์ะบบโซล่าเซลล ์ดว้ยสโลแกรนด์ 

“หลงัคาของท่านช่วยเหลือสังคมได”้ ณ หอ้งประชุม อาคารหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา 

18 พฤษภาคม 2565 เวลา 14.00 น. หอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา ร่วมศึกษาดูงานของโรงเรียนราชินี

มูลนิธิ ตั้ งอยู่ ต.คลองเขื่อน อ.คลองเขื่อน จ.ฉะเชิงเทรา ซ่ึงมีการจัดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้น

มธัยมศึกษาปีท่ี 1 - 4 และจะขยายต่อไปปีละชั้น จนถึงระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 โดยใช้ส่ือการสอนเป็น

ภาษาองักฤษ ควบคู่กบัหลกัสูตร Cambridge Syllabus ประเทศองักฤษ ทางโรงเรียน เชิญคณะหอการคา้เยี่ยม



เยือน เพื่อร่วมให้ข้อเสนอแนะในการพัฒนาการเรียนการสอนของโรงเรียน เพื่อให้เป็นโรงเรียนท่ีมี

คุณภาพสูงอีกแห่งหน่ึงของจงัหวดัฉะเชิงเทรา  

      หอการค้าจังหวดัฉะเชิงเทรา จัดประชุมคณะกรรมการและคณะท่ีปรึกษาหอการค้าจงัหวดั

ฉะเชิงเทรา คร้ังท่ี 4/2565 ในวนัพฤหัสบดีท่ี 19 พฤษภาคม 2565 เวลา 15.00 น.-17.00 น. ผ่านระบบการ

ประชุมออนไลน์ Application Zoom  

20-22 พฤษภาคม 2565 นายจิตรกร เผด็จศึก ประธาน นายจอมพงษ์  ชูทบัทิม เลขาธิการ นายโชติ

อนันต์ ปินถานันท์ ประธาน YEC  ร่วมอบรมหลกัสูตรผูบ้ริหารระดบัสูงหอการคา้จงัหวดั ประจ าปี 2564-

2565 / อบรมหลกัสูตร YEC President Training / ประชุมเชิงปฏิบติัการ Workshop คณะกรรมการหอการคา้

ไทยและสภาหอการคา้แห่งประเทศไทย ประจ าปี 2564-2565 / งานเล้ียงสังสรรค ์“ไทยเท่ไนท”์ และประชุม

ใหญ่หอการคา้ภาค 5 ภาค ประจ าปี 2565  ณ โรงแรมสวิสโซเทล กรุงเทพฯ 

23 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.15 น. สถิติจงัหวดัฉะเชิงเทรา เขา้พบ นายจิตรกร เผด็จศึก ประธาน

หอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา เพื่อประชาสัมพนัธ์โครงการส ามะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม พ.ศ.2565 (การ

เก็บรวบรวมขอ้มูลรายละเอียด:งานแจงนบั) ณ ส านกังานหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา 

  23 - 27 พฤษภาคม 2565  นายโชติอนนัต ์ปินถานนัท ์ประธาน YEC ร่วมโครงการอบรมหลกัสูตร

ผูป้ระกอบการรุ่นใหม่หวัใจพอเพียง รุ่นท่ี 6  (  SEED 6)  ณ โรงแรมริเวอร์ ตนั อมัพวา  จงัหวดัสมุดสงคราม 

      หอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา ร่วมงานท าบุญอาคารส านกังานหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา ใน

โอกาสครบรอบ 38 ปี การก่อตั้ง ในวนัอาทิตยท่ี์ 29 พฤษภาคม 2565 ณ อาคารส านกังานหอการคา้ โดยรับ

เกียรติจาก นายไมตรี ไตรติลานนัท ์ผูว้า่ราชการจงัหวดัฉะเชิงเทรา เวลา 10.00 น. เจริญพระพุทธมนต ์โดย

พระราชภาวนาพิธาน เจา้คณะจงัหวดัฉะเชิงเทรา และเจา้อาวาสวดัโสธรวรารามวรวิหาร  พร้อมคณะสงฆ์ -

เวลา 11.00 น. ถวายภตัตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ ์9 รูป เวลา 11.30 น. รับประทานอาหาร                                                                                                                                                                                 
 

- กจิกรรมร่วมกบัภาครัฐ 

2 พฤษภาคม 2565 เวลา 13.30 -16.30 น. นายจิตรกร เผด็จศึก ประธาน ร่วมประชุมคณะท างาน

พฒันาท่ีราชพสัดุแปลงหมายเลขทะเบียนท่ี ฉช. 318 ต าบลบางปะกง อ าเภอบางปะกง จงัหวดัเชิงเทรา คร้ังท่ี 

1 /2565 ณ หอ้งประชุมสุนทรพิพิธ ชั้น 3 ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา  

3 พฤษภาคม 2565 เวลา 10.00 น. นายจิตรกร เผด็จศึก ประธาน ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อ

ระดบัจงัหวดัฉะเชิงเทรา ณ หอ้งประชุมมรุพงษศิ์ริพฒัน์ ชั้น 4 ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา 



6 พฤษภาคม 2565 เวลา 13.30-16.30 น. นายณรงคศ์กัด์ิ แกว้เมืองเพชร รองประธาน ประชุมประถม

นิเทศโครงการ (สัมมนา คร้ังท่ี 1) งานบริการดา้นวิศวกรรมการส ารวจและออกแบบรายละเอียดโครงการ

จา้งวิศวกรท่ีปรึกษาส ารวจและออกแบบทางหลวง 4 ช่องจราจร บนทางหลวงหมายเลข 3312 ช่วง อ.ล าลูก

กา-คลอง 16 ณ หอ้งประชุมท่ีวา่การอ าเภอบางน ้าเปร้ียว จงัหวดัฉะเชิงเทรา 

9 พฤษภาคม 2565 เวลา 13.30 น. นายจอมพงษ ์ชูทบัทิม เลขาธิการ ร่วมโครงการประกวดหมู่บา้น

ตน้แบบการนอ้มน าแนวพระราชทานพระราชด าริไปประยกุตใ์ชโ้ครงการ ๙: 10 ปฏิบติับูชาสืบสานรักษาต่อ

ยอดเพื่อพฒันาชุมชน ประจ าปี 2565 ณ ห้องประชุมพระยาศรีสุนทรโวหารฯ (นอ้ยอารยางคก์ุร) ชั้น1 ศาลา

กลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

11-12 พฤษภาคม 2565  นายพงศธร เผา่บรรจง รองประธาน  ประชุมเชิงปฏิบติัการจดัท าแผนพฒันา

จงัหวดัฉะเชิงเทรา พ.ศ.2566-2570 (ฉบบัทบทวน) และการจดัท าแผนปฏิบติัราชการประจ าปีของจงัหวดั

ฉะเชิงเทรา ปีงบประมาณ 2567 ณ ห้องประชุมเทพราช โรงแรมซันธารา เวลเนสรีสอร์ท อ.เมือง จ.

ฉะเชิงเทรา 

12 พฤษภาคม 2565 เวลา 13.00 น. นายจิตรกร เผด็จศึก ประธาน นายพงษศ์กัด์ิ เสริมศกัด์ิศศิธร นาย

วิชาญ สัจจาพิทกัษ์กุล รองประธาน ร่วมโครงการเปิดเทอมใหม่ปันน ้ าใจส่งน้องไปเรียน ณ ศูนยก์ารคา้โร

บินสันไร้สไตลฉ์ะเชิงเทรา อ าเภอเมือง  จงัหวดัฉะเชิงเทรา  

12 พฤษภาคม 2565 เวลา 13.30 น. นายจอมพงษ์ ชูทบัทิม เลขาธิการ ร่วมประชุมคณะกรรมการ

ประสานแผนพฒันาทอ้งถ่ินระดับจงัหวดั คร้ังท่ี 2 / 2565 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวดั

ฉะเชิงเทรา ต าบลบางแกว้ อ าเภอเมือง จงัหวดัฉะเชิงเทรา อ าเภอเมือง  จงัหวดัฉะเชิงเทรา 

17 พฤษภาคม 2565 เวลา 8.30-12.00 น. นายจิตรกร เผด็จศึก ประธาน , นางสาวปคุณา บุญก่อเก้ือ 

กรรมการ  ไดรั้บประกาศนียบตัรเป็นผูท้รงคุณวุฒิ งานวิจยัและพฒันายกระดบัผลิตผลทางการเกษตรและ

อาหารแปรรูปสู่นวตักรรมใหม่ประจ าท้องถ่ินของจงัหวดัฉะเชิงเทราเพื่อรองรับ EEC ณ ห้องการะเกด 

มหาวิทยาลยัราชภฏัราชนครินทร์ 

17 พฤษภาคม 2565 เวลา 13.30 น. นายจิตรกร เผด็จศึก ประธาน ร่วมประชุมคณะกรรมการก าหนด

ราคาทรัพยจ์งัหวดัฉะเชิงเทรา ณ ส านกังานบงัคบัคดีจงัหวดัฉะเชิงเทรา  

17 พฤษภาคม 2565 เวลา 13.30 น.นายจอมพงษ ์ชูทบัทิม เลขาธิการ  ร่วมประชุมคณะท างานพฒันา

ท่าเรือบก ( Dry Port)เพื่อน าสู่การเป็นศูนยก์ลางรายช่ือติดจงัหวดัฉะเชิงเทรา คร้ังท่ี 2 / 2565 ณ ห้องประชุม

พระยาศรีสุนทรโวหาร (นอ้ยอารยางคก์ุล) ชั้น 1 ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา  



18 พฤษภาคม 2565 เวลา 13.30 น. นางสาวอภินนัท ์ใตห้ลา้สถาภรณ์ รองเลขาธิการ คณะกรรมการ

ใหค้วามช่วยเหลือผูป้ระสบภยัพิบติั จงัหวดัฉะเชิงเทรา ( ก.ช.ภ.จ.ฉช) คร้ังท่ี 3/2565 ณ หอ้งประชุม 

18 พฤษภาคม 2565 เวลา 15.00 น. นายยุทธนา มาตเจือ รองประธาน ร่วมประชุมคณะกรรมการ

พิจารณาก าหนดและปรับปรุงเง่ือนไขใบอนุญาตประกอบการขนส่ง ไม่ประจ าทางดว้ยรถท่ีใชใ้นการขนส่ง

สัตว์หรือส่ิงของประจ าจังหวดัฉะเชิงเทรา คร้ังท่ี 4/2565 ณ ห้องประชุมศูนย์ GPS ฉะเชิงเทรา ชั้น 2 

ส านกังานขนส่งจงัหวดัฉะเชิงเทรา  

19 พฤษภาคม 2565 เวลา 13.30 น. นายสมพงษ ์น าศรีเจริญสุข กรรมการ ร่วมประชุมคณะกรรมการ

ศูนยอ์  านวยการป้องกนัปราบปรามยาเสพติด จงัหวดัฉะเชิงเทรา คร้ัง 5/2565 ณ ห้องประชุมศิริพฒัน์ ชั้น 4 

ศาลากลางจงัหวดัเชิงเทรา 

     27 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.30 น. นายจิตรกร เผด็จศึก ประธาน ร่วมประชุมหัวหน้าส่วน

ราชการประจ าเดือนพฤษภาคม 2565 ณ หอ้งประชุมมรุพงศศิ์ริพฒัน์  ชั้น 4 ศาลากลางจงัหวดัเชิงเทรา  

24 พฤษภาคม 2565 เวลา 13.30 น. นายจิตรกร เผด็จศึก ประธาน ร่วมพิธีรับมอบผีเส้ือเฉลิมพระ

เกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถพระบารมราชนนี 1000 ปีหลวง  เน่ืองในโอกาสมหา

มงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 ณ ห้องประชุมวิชิตสงคราม ชั้น 4 ศาลากลาง

จงัหวดัเชิงเทรา  

27 พฤษภาคม 2565 นายจองพงษ ์ ชูทบัทิม เลขาธิการ ร่วมอบรมออนไลน์ผ่านระบบ ZOOM การ

ตรวจประเมินและรับรองมาตรฐานกิจกรรมเพื่อการท่องเท่ียวโครงการตรวจประเมินและรับรองมาตรฐาน

การท่องเท่ียวประจ าปี 2565  

31 พฤษภาคม 2565 เวลา 08.30 – 15.30 น. ร่วมประชุมตามโครงการส่งเสริมการจา้งงานผูสู้งอายุใน

อาชีพท่ีเหมาะสมกับวยัและประสบการณ์ ประจ าปี 2565 กิจกรรมประสานพลงัประชารัฐจดัหางานให้

ผูสู้งอายุ โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อสร้างการรับรู้และความเข้าใจแก่นายจ้าง/สถานประกอบการเก่ียวกับ

สถานการณ์การก้าวเขา้สู่สังคมผูสู้งอายุของประเทศไทย นโยบายและมาตรการของภาครัฐเก่ียวกับการ

ส่งเสริมการจา้งงานผูสู้งอาย ุตลอดจนการส ารวจความตอ้งการจา้งงานผูสู้งอายุของผูป้ระกอบการผ่านระบบ 

Zoom  (ID:876 5353 1201 Passcode: 641457 

 

- กจิกรรมอ่ืนๆ 
 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 เวลา 9.00-1 6.00 น. คณะกรรมการหอการคา้ฯ ร่วมฟังการเสวนา ในงาน 

MANGO OPEN HOUSE พลิกโฉม !!! สร้างสรรคแ์บบมือโปร เปล่ียนมะม่วงฉะเชิงเทรา เปล่ียนความสุก...



ไปสู่ความส าเร็จ ณ หอ้งประชุมเทพราช A โรงแรมซนัธารา เวลเนส รีสอร์ท แอนดโ์ฮเทล จงัหวดัฉะเชิงเทรา 

และระบบออนไลน์ ZOOM 

 19 พฤษภาคม 2565 เวลา 10.00-12.00 น. หอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา โดยคณะกรรมการ กกร.
จงัหวดัฉะเชิงเทรา ร่วมประชุมคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบนั (กกร.) จงัหวดัฉะเชิงเทรา คร้ังท่ี 
2/2565 ณ หอ้งประชุมสุนทรพิพิธ ชั้น 3 ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา  

26 พฤษภาคม 2565 เวลา 9.00-16.00 น. คณะกรรมการหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา ร่วมประชุมเชิง

ปฏิบติัการในการจดัท าแผนการขบัเคล่ือนเศรษฐกิจ Wellness ในพื้นท่ี อีอีซี (EEC Wellness Corridor) ณ 

หอ้งประชุมแสนสุข 1 โรงแรมบางแสน เฮอริเทจ จงัหวดัชลบุรี 

 


