
รายงานกจิกรรมเดือนมีนาคม  

- กจิกรรมร่วมกบัหอการค้าไทยและหอการค้าจังหวัดอืนๆ 

8 มีนาคม  เวลา .  – .  น. นายวฒันา รัตนวงศ์ ประธานกิตติมศกัดิ ร่วมพิธีทาํบุญ

ครบรอบคลา้ยวนัก่อตงัหอการคา้ไทย ปีที  ณ หอ้ง Activity Hall อาคารบรรรเจิด ชลวิจารณ์ สภาหอการคา้

แห่งประเทศไทย 

 มีนาคม  เวลา .  – .  น. นายวฒันา รัตนงวงศ์ ประธานกิตติมศักดิ ร่วมประชุม

คณะกรรมการส่งเสริมหอการคา้จังหวดัและพฒันาเศรษฐกิจภูมิภาค หอการคา้ไทย ครังที /  ผ่าน

ระบบ Google Meet 

11 มีนาคม  เวลา .  น. นายจิตรกร เผด็จศึก ประธาน  นายณรงคศ์กัดิ แกว้เมืองเพชร นาย

พงษศ์กัดิ เสริมศกัดิศศิธร นายยุทธนา มาดเจือ รองประธาน ร่วมประชุมกบับริษทั ไปรษณียไ์ทย จาํกดั ใน

การบริการจดัการตลาดคา้ส่ง ณ หอ้งประชุม อาคารหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา 

17 มีนาคม 2565 เวลา .  น. นายจิตรกร เผด็จศึก ประธานหอการคา้ฯ ลงพืนทีร่วมกบัผูน้าํชุมชน 

หมู่ 1 ต.บางพระ อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา ลงพืนทีสํารวจคนพิการ เพือช่วยเหลือสร้างงานสร้างอาชีพ ตาม

มาตรา 35 (7)  

19-20 มีนาคม  เวลา  น. นายวฒันา รัตนวงศ ์นายประโยชน์ โสรัจจกิจ ประธานกิตติมศกัดิ นาย

จิตรกร เผด็จ ประธาน นางสาวธวิยา สุดใจ เลขาธิการYEC ร่วมประชุมคณะกรรมการพฒันาเศรษฐกิจภาค

ตะวนัออก หอการคา้ไทย ครังที /  ณ โรงแรมบลูแรบบิท จงัหวดัจนัทบุรี 

22 มีนาคม 2565 เวลา 9.00 น. ผูบ้ริหารธนาคารออม เขา้พบ นายจิตรกร เผด็จศึก ประธานหอการคา้

จงัหวดัฉะเชิงเทรา เพือแนะนาํการบริการต่างๆ ทีเป็นประโยชน์ต่อผูป้ระกอบการ ณ ห้องประชุม อาคาร

หอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา 

22 มีนาคม 2565 เวลา 09.30 น.นายจิตรกร เผด็จศึก ประธาน และคณะกรรมการหอการคา้ฯ ร่วม

ประชุมการส่งเสริมการใช้ปุ๋ ยธาตุรองแก่เกษตรกรในพืนทีจังหวดัฉะเชิงเทรา เพือลดต้นทุนในการทาํ

การเกษตร พร้อมรับฟังสรุปผลทีไดรั้บจากการใช้ปุ๋ ยธาตุรองของผูใ้ชจ้ริง ณ ห้องประชุม อาคารหอการคา้

จงัหวดัฉะเชิงเทรา  หรือประชุมผา่นระบบ Zoom Join Zoom Meeting 

24 มีนาคม  เวลา .  น. นายจิตรกร เผด็จศึก ประธาน ร่วมประชุมใหญ่สามัญสมาชิก

หอการคา้ไทย ครังที  ประจาํปี  ณ หอ้งแกรนด ์บอลรูม โรงแรมแกรนด ์ไฮแอท เอราวณั 

26 มีนาคม 2565 เวลา 10.00 น.หอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา / ผูน้าํชุมชน / เจา้หนา้ที / อาสาสมคัร / 

กลุ่มผูป้ระกอบการรุ่นใหม่ YEC และตวัแทนบริษทัสนับสนุนโครงการฯร่วมลงพืนทีเยียมเยือนคนพิการ

เพือให้ความช่วยเหลือส่งเสริมการสร้างงานสร้างอาชีพ ตามมาตรา 35 ณ บา้นเลขที 12 หมู่ 1 ต.บางพระ อ.

เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา  

 
 



- กจิกรรมร่วมกับภาครัฐ  

1 มีนาคม  เวลา .  น. นายพงษ์ศักดิ เสริมศักดิศศิธร รองประธาน ร่วมประชุม

คณะกรรมการและอนุกรรมการศูนยอ์าํนวยความปลอดภยัทางถนนจงัหวดัฉะเชิงเทรา ณ ห้องประชุมมรุ

พงษศิ์ริพฒัน ์ชนั  ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

1 มีนาคม  เวลา 10.00 น. นายพงษศ์กัดิ เสริมศกัดิศศิธร รองประธาน ร่วมประชุมคณะกรรมการ

ควบคุมขนส่งทางบกประจาํจงัหวดัฉะเชิงเทรา ครังที /  ณ ห้องประชุมสุนทรพิพิธ ชนั  ศาลากลาง

จงัหวดัฉะเชิงเทรา 

 มีนาคม  เวลา .  น. นางอภินันทนาภรณ์ ใตห้ลา้สถาพร รองเลขาธิการ ร่วมประชุม

คณะกรรมการขบัเคลือนการบริหารจดัการแกไ้ขปัญหาสภาพแวดลอ้มคลองแสนแสบของชุมชนทอ้งถินใน

พืนทีจงัหวดัฉะเชิงเทราครังที /  ณ ห้องประชุมพระยาศรีสุนทรโวหาร(นอ้ยอาจารยางกูร) ชนั  ศาลา

กลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

 มีนาคม  เวลา .  น. นายมนัส ตนังาม รองประธาน ร่วมประชุมคณะกรรมการทีปรึกษา

ผงัเมืองรวมในเขตจงัหวดัฉะเชิงเทรา ครังที /  ณ ห้องประชุมมรุพงษศ์ิริพฒัน์ ชนั  ศาลากลางจงัหวดั

ฉะเชิงเทรา 

 มีนาคม  เวลา .  น. นายจิตรกร เผด็จศึก ประธาน นายณรงค์ศกัดิ แกว้เมืองเพชร รอง

ประธาน ร่วมประชุมคณะทาํงานชุดปฏิบติัการเฉพาะกิจติดตาม ตรวจสอบ ป้องกนั ปราบปรามและจบักุม

รถบรรทุกเกินพิกดัอัตราทีกฎหมายกาํหนดในพืนทีจงัหวดัฉะเชิงเทรา ครังที /  ณ ห้องประชุมนาม 

ตณัฑิกุล ชนั  สาํนกังานขนส่งจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

 มีนาคม  เวลา .  น. นายจิตรกร เผด็จศึก ประธาน ร่วมประชุมการจดัทาํตลาดนดัในพืนที

ของหน่วยทหาร ณ สนามยิงปืน ค่ายโสธรถนนศรีโสธรตดัใหม่ อาํเภอเมืองฉะเชิงเทรา จงัหวดัฉะเชิงเทรา 

ณ ห้องประชุม กองอํานวยการรักษาความมันคงภายในจังหวัดฉะเชิงเทรา ชัน  ศาลากลางจังหวัด

ฉะเชิงเทรา 

 มีนาคม  เวลา 09.30 – 12.10 น.  นายจอมพงษ ์ ชูทบัทิม เลขาธิการ ร่วมประชุมเชิงปฏิบติัการ

เพือขบัเคลือนเป้าหมายการพฒันาทียงัยืนเชิงพืนที (SDG Localisation) ผ่านระบบประชุมทางไกล (Zoom 

Webinar) 

3 มีนาคม  เวลา .  น. นายยุทธนา มาตเจือ รองประธาน ร่วมประชุมกบัคณะกรรมาธิการ

ติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศ และการจดัทาํและดาํเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ วุฒิสภา 

ณ หอ้งประชุมมรุพงษศ์ิริพฒัน์ ชนั  ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา 



3 มีนาคม  เวลา .  – .  น. นางขนัคาํ ศรีวรรณ ในนามผูแ้ทนภาคประชาสังคมจงัหวดั

ฉะเชิงเทรา ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจงัหวดัแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.) กลุ่มจงัหวดัภาค

ตะวนัออก  (ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง) ครังที /  ผ่านสืออิเล็กทรอนิกส์ (โปรแกรม Zoom Meeting)  

3 มีนาคม  เวลา 09.30 น.  นายพงษ์ศัก ดิ เสริมศักดิศศิธร รองประธาน ร่วมประชุม

คณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผูป้ระสบภัยพิบติัจงัหวดัฉะเชิงเทรา (ก.ช.ภ.จ.ฉช.) ครังที /  ณ ห้อง

ประชุมพระยาศรีสุนทรโวหาร ฯ (นอ้ย อาจารยางกูร) ชนั  ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา  

3 มีนาคม  เวลา 13.30 – 16.30 น. นายยุทธนา มาตเจือ รองประธาน ร่วมการประชุม

คณะอนุกรรมการอนุรักษแ์ละพฒันาเมืองเก่าฉะเชิงเทรา ครังที /  ณ หอ้งประชุมมรุพงษศิ์ริพฒัน์ ชนั  

ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

 มีนาคม  เวลา .  น. นายจิตรกร เผด็จศึก ประธาน นายณรงคศ์กัดิ แกว้เมืองเพชร นายพงศ์

ธร เผ่าบรรจง รองประธาน นายพรชัย ธรรมจรูญ ผูจ้ ัดการฯ ร่วมประชุมคณะกรรมการ กรอ. จังหวัด

ฉะเชิงเทรา ครังที /  ณ ห้องประชุมมรุพงษศ์ิริพฒัน์ ชนั  ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

 มีนาคม  เวลา .  - .  น. นายณรงคศ์กัดิ แกว้เมืองเพชร รองประธาน ร่วมประชุมกลุ่ม

ย่อย (Focus Group) โครงการพฒันาระบบฐานขอ้มูลดา้นระบบโลจิสติกส์ของประเทศไทย ณ  ห้องประชุม

แหลมฉบงั อมตะ เหมราช โรงแรมโอ๊ควูด โฮเตล็ แอนด์ เรสซิเดนซ์ ศรีราชา จงัหวดัชลบุรี 

 มีนาคม  เวลา .  - .  น. นายจิตรกร เผด็จศึก ประธาน นายณรงคศ์กัดิ แกว้เมืองเพชร 

รองประธาน ร่วมการรับประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อ ประกาศคณะกรรมการนโยบายเขตพฒันาพิเศษภาค

ตะวนัออก เรือง แผนผงัการใช้ประโยชน์ในทีดินและแผนผงัการพัฒนาโครงสร้างพืนฐานและระบบ

สาธารณูปโภค เขตพฒันาพิเศษภาคตะวนัออก พ.ศ. (แก้ไขเพิมเติม) ณ ห้องประชุมโชคอนันต์ ชนั  

อาคารเรียนรวมและอาํนวยการ มหาวิทยาลยัราชภฏัราชนครินทร์ อาํเภอเมือง จงัหวดัฉะเชิงเทรา 

7 มีนาคม  เวลา .  – .  น.นายจอมพงษ ์ ชูทบัทิม เลขาธิการ ร่วมประชุมเชิงปฏิบตัิการ

เพือวิพากษ์ร่างแผนปฏิบติัการระดับชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน ระยะที  (พ.ศ. - ) ใน

รูปแบบออนไลน์ (พืนทีภาคตะวนัออก) ผา่นทาง Application Zoom 

7 มีนาคม  เวลา .  – .  น. นายจิตรกร เผด็จศึก ประธาน ร่วมรับฟังการประชุมเชิง

ปฏิบติัการเพือซกัซ้อมแนวทางการขบัเคลือนศูนยอ์าํนวยการขจดัความยากจนและพฒันาคนทุกช่วงวยัอย่าง

ยงัยืนตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ศจพ.) ในระดบัพืนที ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ.  ณ ห้อง

ประชุมพระยาศรีสุนทรโวหารฯ (นอ้ย อาจารยางกูร) ชนั  ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา 



8 มีนาคม  เวลา .  น. นายจิตรกร เผด็จศึก ประธาน ร่วมประชุมคณะกรรมการเพือแก้ไข

ปัญหาเกษตรกร อนัเนืองมาจากผลิตผลการเกษตร ระดบัจงัหวดัฉะเชิงเทรา ครังที /  ณ ห้องประชุม

สุนทรพิพิธ ชนั  ศาลากลาง จงัหวดัฉะเชิงเทรา   

8 มีนาคม  เวลา .  น. นางอภินันทนาภรณ์ ใต้หลา้สถาพร รองเลขาธิการ ร่วมประชุม

คณะอนุกรรมการดําเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตจังหวดั

ฉะเชิงเทรา ครังที /  ณ ห้องประชุมมรุพงษศ์ิริพฒัน์ ชนั  ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

 มีนาคม  เวลา .  – .  น. นายณรงคศ์กัดิ แกว้เมืองเพชร รองประธาน ร่วมประชุมแนว

ทางการดาํเนินงานดา้นการฝึกวิชาชีพและการส่งเสริมทกัษะการทาํงาน (ดา้นการจ้างงานผูต้อ้งขงั) ผ่าน

ระบบ Google Meet 

 มีนาคม  เวลา .  น. นายจิตรกร เผด็จศึก ประธาน ร่วมประชุมคณะกรรมการสรรหา

กรรมการลุ่มนําผูท้รงคุณวุฒิในเขตลุ่มนาํบางปะกง ครังที /  ณ ห้องประชุมพระยาศรีสุนทรโวหารฯ 

(นอ้ย อาจารยางกูร) ชนั  ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา  

 มีนาคม  เวลา .  น. นายยุทธนา  มาตเจือ รองประธาน ร่วมประชุมหารือเพือพิจารณา

แนวทางในการจดักิจกรรมเฉลิมฉลอง ปี  พระยาศรีสุนทรโวหาร (นอ้ย อาจารยางกูร) หลงัประกาศยก

ยอ่งเป็นบุคคลสาํคญัของโลก ณ หอ้งประชุมสุนทรพิพิธ ชนั  ศาลากลาง จงัหวดัฉะเชิงเทรา  

 มีนาคม  เวลา .  น. นายจิตรกร เผด็จศึก ประธาน นายชยัรัตน์ โสธรนพบตุร นางอาภรณ์ 

วชัระ รองประธาน ร่วมประชุมหารือโครงการนกัศึกษาพนัธุ์ใหม่ร่วมกบัมหาวิทยาลยัราชภฏัราชนครินทร์ 

และสภาอุตสาหกรรมจงัหวดัฉะเชิงเทรา ผา่นระบบ Zoom 

11 มีนาคม  เวลา 09.30 – 12.10 น. นายจอมพงษ ์ ชูทบัทิม เลขาธิการ ร่วมประชุมเชิงปฏิบติัการ

เพือขบัเคลือนเป้าหมายการพฒันาทียงัยืนเชิงพืนที (SDG Localisation) ผ่านระบบประชุมทางไกล (Zoom 

Webinar) 

 มีนาคม  เวลา .  น. นายจอมพงษ์  ชูทบัทิม เลขาธิการร่วมประชุมคณะอนุกรรมการ

พฒันาแรงงานและประสานงานการฝึกอาชีพจงัหวดั (กพร.ปจ.) ครังที /  ณ ห้องประชุมพระยาศรี

สุนทรโวหารฯ (นอ้ย อาจารยางกูร) ชนั  ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

 มีนาคม  เวลา .  น. นายจิตรกร เผด็จศึก ประธาน ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการบริหาร

กองทุนพัฒนา SME ตามแนวพลังประชารัฐประจําจังหวัดฉะเชิงเทรา ครังที /  ณ ห้องประชุม

สาํนกังานอุตสาหกรรมจงัหวดัฉะเชิงเทรา  



 มีนาคม  เวลา 09.30 – 12.10 น. นายจอมพงษ ์ ชูทบัทิม เลขาธิการ ร่วมประชุมเชิงปฏิบติัการ

เพือขบัเคลือนเป้าหมายการพฒันาทียงัยืนเชิงพืนที (SDG Localisation) ผ่านระบบประชุมทางไกล (Zoom 

Webinar) 

16 มีนาคม  เวลา .  น.นายจิตรกร เผด็จศึก ประธาน ร่วมประชุมการจดังานวนัมะม่วงและ

ของดีเมืองแปดริว ครังที  ประจาํปี  ณ ห้องประชุมโรงเรียนวดัโสธรวรารามวรวหิาร  

 มีนาคม  เวลา . - .  น. นายณรงค์ศกัดิ แก้วเมืองเพชร รองประธาน ร่วมประชุม

สนทนากลุ่มย่อย ครังที  การวางและจดัทาํผงัเมืองรวมชุมชนบางคลา้ จงัหวดัฉะเชิงเทรา ณ ห้องประชุม

อาํเภอบางคลา้ จงัหวดัฉะเชิงเทรา 

17 มีนาคม  เวลา .  น. นายจิตรกร เผด็จศึก ประธาน  ร่วมประชุมคณะกรรมการกาํหนด

ราคาทรัพยจ์งัหวดัฉะเชิงเทรา ณ สาํนกังานบงัคบัคดีจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

 มีนาคม  เวลา .  น. นายจิตรกร เผด็จศึก ประธาน ร่วมรับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราช

เจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจกัรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณี

พีรยพฒัน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดาํเนินไปในการพระราชทานเพลิงศพ

พระธรรมมงัคลาจารย ์(ประยงค ์ปิยวณุโณ) ณ เมรุชวัคราววดัโสธรวราราม วรวิหาร  

21 มีนาคม 2565 เวลา 9.00 น. นายจิตรกร เผด็จศึก ประธาน ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์

เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม ( Agritech and Innovation Center AIC ) ครังที  /  2565 ผ่านระบบ 

Application Zoom และระบบ Facebook Live 

21 มีนาคม  เวลา .  น. นายจิตรกร เผด็จศึก ประธาน ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อ

ระดบัจงัหวดัฉะเชิงเทรา ณ ห้องประชุมมรุพงษศ์ิริพฒัน์ ชนั  ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

22 มีนาคม 2565 เวลา 8.00 น. นายจอมพงษ ์ชูทบัทิม เลขาธิการ ร่วมการสัมมนาเรืองการขบัเคลือน

จังหวดัทีมีผลสัมฤทธิสูง (High Perfomance Provinces) ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล ( Video Conference 

System ) ณ หอ้งประชุมมรุพงศศ์ิริพฒัน์ ชนั  ศาลากลางจงัหวดัเชิงเทรา 

22 มีนา 2565 เวลา 9.30 - 12.00 น. นายจอมพงษ์ ชูทบัทิม เลขาธิการ ร่วมประชุมคณะกรรมการ

สถิติระดบัจงัหวดัฉะเชิงเทรา ครังที  / 2565 ผ่านทาง ZOOM Meeting  

23 มีนาคม 2565 เวลา 10.00 - 12.00 น. นายจิตรกร เผด็จศึก ประธาน ร่วมประชุมคณะกรรมการจดัรูปทีดิน

เพอืพฒันาพนืทีส่วนจงัหวดัฉะเชิงเทรา ครังที  / 2565 ณ หอ้งประชุมมรุพงศ์ศิริพฒัน์ ชนั  ศาลากลางจงัหวดัเชิง

เทรา 

23 มีนาคม 2565 เวลา 13.30 น. นายจิตรกร เผด็จศึก ประธาน ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหาร

กองทุนพฒันาเด็กชนบท ในพระราชูปถมัภส์มเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามพระบรมราชกุมารรี จงัหวดั



ฉะเชิงเทรา ครังที  / 2565 ณ ห้องประชุมพระยาศรีสุนทรโวหาร (น้อย อาจารยางกุร) ชนั  ศาลากลาง

จงัหวดัเทรา  

23 มีนาคม 2565 เวลา 13.30 น.นายจอมพงษ์ ชูทบัทิม เลขาธิการ ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการ 

ขับเคลือนโครงการพัฒนาเกษตรกรรมยงัยืนในเมือง ระดับจังหวัดผ่านระบบประชุมทางออนไลน์ 

Application Zoom Zoom Cloud Meeting  

23 มีนาคม  เวลา .  น. นายจอมพงษ์ ชูทับทิม เลขาธิการ ร่วมประชุมคณะกรรมการ

โรคติดต่อระดบัจงัหวดัฉะเชิงเทรา ณ หอ้งมรุพงษศิ์ริพฒัน์ ชนั  ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

24 มีนาคม 2565 เวลา 10.00 น. นายจอมพงษ์ ชูทบัทิม เลขาธิการ ร่วมประชุมคณะกรรมการพฒันา

แรงงานและประสานงาน การฝึกอาชีพแห่งชาติ (กพร.ปช.) ครังที /  ผ่านสืออิเล็กทรอนิกส์ ณ ห้อง

ประชุมสุนทรพิพิธ ชนั  ศาลากลางจงัหวดัเชิงเทรา 

24 มีนาคม  เวลา .  น. นายจิตรกร เผด็จศึก ประธาน ประชุมจดัตังชมรมบริจาคโลหิต

จงัหวดัฉะเชิงเทรา ร่วมกบัโรงพยาบาลพุทธโสธร ณ ห้องประชุม  อาคารอาํนวยการ ชนั  โรงพยาบาล

พุทธโสธร อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 

24 มีนาคม  เวลา .  น. นายจิตรกร เผด็จศึก ประธาน พร้อมคณะกรรมการทีได้รับการ

คดัเลือก เขา้รายงานตวัฝึกอบรมผูบ้ริหารของกองอาํนวยการรักษาความมนัคงภายในจงัหวดัฉะเชิงเทรา และ

ร่วมพิธีเปิดในเวลา .  น.โดยผูว้่าราชการจงัหวดัฉะเชิงเทรา เป็นประธาน ณ โรงแรมทีวินเทจ บางคลา้ ต.

ท่าทองหลาง อ.บางคลา้ จ.ฉะเชิงเทรา  

 มีนาคม  เวลา .  น. นายจอมพงษ์ ชูทับทิม เลขาธิการ ประชุมคณะอนุกรรมการ

ขบัเคลือนโครงการพฒันาเกษตรกรรมยงัยนืในเมืองระดบัจงัหวดั ผา่นระบบ Zoom 

24 มีนาคม 2565 เวลา 13.30 น. นายณรงค์ศกัดิ แก้วเมืองเพชร รองประธาน ร่วมประชุมศูนยข์่าว

จงัหวดั และประชุมคณะกรรมการศูนยอ์าํนวยการป้องกนัและปราบปรามยาเสพติด จงัหวดัฉะเชิงเทราครังที 

4 / 2565 ประจาํเดือนมีนาคม 2565 ณ หอ้งประชุมมรุพงศศิ์ริพฒัน์ ชนั  ศาลากลางจงัหวดัเชิงเทรา  

25 มีนาคม  เวลา .  น. นายยุทธนา มาดเจือ รองประธาน ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการ

พิจารณากาํหนดและปรับปรุงเงือนไขในใบอนุญาติประกอบการขนส่งไม่ประจาํทางด้วยรถทีใช้ในการ

ขนส่งสัตวห์รือสิงของประจาํจงัหวดัฉะเชิงเทรา ครังที /  ณ ห้องประชุมศูนย ์GPS ฉะเชิงเทรา ชนั  

สาํนกังานขนส่งจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

25 มีนาคม 2565 เวลา 09.30 - 12.00 น. นายจอมพงษ์ ชูทบัทิม เลขาธิการ ร่วมประชุมกลไกการ

ขบัเคลือนพฒันาเศรษฐกิจฐานรากและประชุมประชารัฐระดบัจงัหวดั ครังที  / 2565 ณ ห้องประชุมพระยา

ศรีสุนทรโวหารฯ (นอ้ย อาจารยางกูร) ชนั   ศาลากลางจงัหวดัเชิงเทรา  



25 มีนาคม 2565 เวลา 13.30 น. นายจอมพงษ ์ชูทบัทิม เลขาธิการ ร่วมประชุมคณะทาํงานส่งเสริม

พฒันาอาชีพและการตลาด ภายใตค้ณะอนุกรรมการนโยบายทีดินจงัหวดัเชิงเทรา (คทช.จงัหวดัฉะเชิงเทรา) 

ณ หอ้งประชุมมรุพงศศ์ิริพฒัน์ ชนั  ศาลากลางจงัหวดัเชิงเทรา  

25 มีนาคม  เวลา .  น. นายจิตรกร เผด็จศึก ประธาน พร้อมคณะกรรมการทีเกียวข้อง 

ร่วมกบัทางสํานกังานโยธาธิการและผงัเมืองจงัหวดัฉะเชิงเทรา ลงพืนทีติดตามความคืบหนา้การปรับพืนที

จดัทาํเป็นพนืทีจดังานของจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

28 มีนาคม  เวลา .  น. นายจิตรกร เผด็จศึก ประธาน ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อ

ระดบัจงัหวดัฉะเชิงเทรา ณ ห้องประชุมมรุพงษศิ์ริพฒัน ์ชนั  ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

28 มีนาคม 2565 เวลา 13.30 น. นายจิตรกร เผด็จศึก ประธาน ร่วมประชุมการพฒันาฟืนฟูและแกไ้ข

ปัญหาแหล่งนาํใน พืนทีจงัหวดัฉะเชิงเทรา ห้องประชุมมรุพงศศ์ิริพฒัน์ ชนั  ศาลากลางจงัหวดัเชิงเทรา  

29 มีนาคม 2565 เวลา 09.30  น.  นายจิตรกร เผด็จศึก ประธาน ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ 

ประจาํเดือนมีนาคม  ณ หอ้งประชุมมรุพงศศิ์ริพฒัน์ ชนั  ศาลากลางจงัหวดัเชิงเทรา  

29 มีนาคม 2565 เวลา 14.00 น.  นายจิตรกร เผด็จศึก ประธาน ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารงาน

จงัหวดัแบบบูรณาการ(ก.บ.จ) จงัหวดัฉะเชิงเทรา ครังที  / 2565 ณ ห้องประชุมมรุพงศ์ศิริพฒัน์ ชนั  ศาลา

กลางจงัหวดัเชิงเทรา 

30 มีนาคม  เวลา .  น. นายจิตรกร เผด็จศึก ประชุมคณะกรรมการการศึกษาจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

ครังที /  ณ หอ้งประชุมแปดริว สาํนกังานเขตพนืทีประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต  อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 

31 มีนาคม 2565 เวลา .  น. นายจิตรกร เผด็จศึก ประธาน ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริม

และพฒันาคุณภาพชีวิตคนพิการประจาํจงัหวดัฉะเชิงเทรา ครังที /  ณ ณ ห้องประชุมพระยาศรีสุนทร

โวหาร (นอ้ย อาจารยางกุร) ชนั  ศาลากลางจงัหวดัเทรา  

31 มีนาคม 2565 เวลา . - .  น. นายณรงค์ศักดิ แก้วเมืองเพชร รองประธาน ร่วมประชุม

สรุปผลการศึกษาออกแบบรายละเอียดโครงการ (สัมมนา ครังที ) โครงการศึกษาความเหมาะสม ออกแบบ 

และประเมินกระทบสิงแวดลอ้ม การพฒันาจุดเชือมต่อ โครงข่ายทางหลวงพิเศษ ระหว่างเมืองหมายเลข  

และหมายเลข  ณ หอ้งรัตแกรนดบ์อลรูม ชนั  โรงแรมรัตนชล ต.บางปลาสร้อย อ.เมือง จ.ชลบุรี  
 

- กจิกรรมอืนๆ  

 มีนาคม  เวลา .  – .  น. นายจิตรกร เผด็จศึก ประธาน ร่วมพิธีมอบรางวลัองคก์ารสร้าง

ชาติดีเด่นภาคตะวนัออก (Corporate Nation-Building Awards) ณ โรงแรมโนโวเทลสตาร์คอนเวนชนัระยอง  

 มีนาคม  เวลา .  - .  น. นางพวงทอง  วรรณีเวชศิลป์ ทีปรึกษา ร่วมประชุมรับฟัง

ความคิดเห็นต่อรายงานและร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิงแวดลอ้มและมาตรการติดตาม



ตรวจสอบผลกระทบสิงแวดลอ้ม โครงการโรงงานผลิตกลูโคสไซรัป ฟรักโทส ฟรักโทสโอลิโกแซ็กคาไรท ์

มอลโตเดกซ์ตริน และไอโซมอลโตโอลิโกแซ็กคาไรด์ ของบริษทั เพียวเคมม์ จาํกัด ณ สโมสรบุคลากร

วิทยาลัยเทคนิคพนมสารคาม (อาคาร ) วิทยาลัยเทคนิคพนมสารคาม อาํเภอพนมสารคาม จังหวัด

ฉะเชิงเทรา  

 มีนาคม  เวลา .  – .  น. นายจอมพงษ ์ ชูทบัทิม เลขาธิการ   ร่วมสัมมนาออนไลน์ “กล

ยุทธ์การใช้เทศกาลเพือส่งเสริมเศรษฐกิจท้องถินและการพฒันาเมืองอย่างยงัยืน” ผ่านระบบออนไลน์

โปรแกรม Zoom  

 มีนาคม  เวลา .  – .  น. นายชยัรัตน์ โสธรนพบุตร รองประธาน ร่วมประชุมในการ

รับฟังความคิดเห็นของผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียและประชาชนและชุมชนทีเกียวขอ้งสําหรับโครงการโรงงาน

หลอมตะกวัจากแบตเตอรีทีผ่านการใช้งานแลว้ ของบริษทั ไทย นันเฟอรัส เมทัล จาํกัด ณ ห้องประชุม

องคก์ารบริหารส่วนตาํบลหวัสาํโรง อาํเภอแปลงยาว จงัหวดัฉะเชิงเทรา  

 มีนาคม  เวลา .  – .  น. นายพงษ์ศกัดิ  เสริมศกัดิศศิธร รองประธาน ร่วมประชุม

ออนไลน์ โครงการ “พนัธกิจ ม.อ. ยกระดับการใช้เทคโนโลยีแพลตฟอร์มดิจิทลั สู่ธุรกิจ . ” ผ่านระบบ 

ZOOM 

เครือข่ายผูป้กครองเบญจมราชรังสฤษฏิ ร่วมกบัโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฏิ สมาคมศิษยเ์ก่าเบญจมราช

รังสฤษฏิ ฉะเชิงเทรา  สมาคมผูป้กครองและครูโรงเรียนเบญฯ และคณะกรรมการสถานศึกษาขนัพืนฐานโรงเรียน

เบญฯ คณะกรรมการหอการคา้ฯ ร่วมเป็นเจา้ภาพทอดผา้ป่าเพือการศึกษา โดยมีวตัถุประสงค์เพือปรับปรุงอาคาร

เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ และอาคารเรียนโดยรวม และจดัสร้างลานกิจกรรมเอนกประสงค ์ใน

วนัเสาร์ที 19 มีนาคม 2565 โดยจดัตงัผา้ป่าจาํนวน 9,999 กอง กองละ 499 บาท (รับเหรียญทองทิพยเ์สมาลงยาเขียว 

กองละ 1 เหรียญ) 

22 มีนาคม 2565 เวลา 08.30-15.30 น.คณะกรรมการหอการคา้ฯ ร่วมงานสัมมนาประชาสัมพนัธ์การ

สะสม Energy Points ภายใต ้"โครงการสนบัสนุนการอนุรักษพ์ลงังานและลดตน้ทุนในอุตสาหกรรมขนาด 

SME" รับสิทธิประโยชน์ดา้นพลงังานต่างๆ แถมไดเ้งินรับเงินลงทุนสนบัสนุนฟรี 30% สูงสุด 300,000 บาท  

ณ หอ้งเทพราชแกรนด์บอลรูม โรงแรมซนัธารา เวลเนส รีสอร์ท จงัหวดัฉะเชิงเทรา 

29 มีนาคม  เวลา .  น. นายมนัส ตนังาม นายยุทธนา มาดเจือ รองประธาน และนายจอม

พงษ ์ชูทบัทิม  ลงพนืทีเพือร่วมหาแนวทางปรับปรุงภูมิทศัน์พระยาศรีสุนทรโวหาร (นอ้ยอาจารยางกูร)  

 


