
รายงานกจิกรรมเดือนเมษายน 2565 

- กจิกรรมร่วมกบัหอการค้าไทยและหอการค้าจังหวัดอ่ืนๆ 

4 เมษายน 2565 เวลา 14.30 น. หอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา จดักิจกรรมมอบบ่อน ้ าเพื่อการเกษตร 

ตามโครงการ “แกไ้ขปัญหาภยัแลว้เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรแบบเบ็ดเสร็จยัง่ยืน ตั้งแต่ตน้น ้ า จนถึงปลายน ้ า” 

ณ พื้นท่ี หมู่ 22 บา้นหินแร่ ต.ท่าถ่าน อ.สนามชยัเขต จงัหวดัฉะเชิงเทรา 

7 เมษายน 2565 เวลา 09.30- 12.00 น. น. นายจิตรกร เผด็จศึก ประธาน ร่วมประชุมคณะกรรมการ

ส่งเสริมหอการคา้จงัหวดัและพฒันาเศรษฐกิจภูมิภาคหอการคา้ไทย คร้ังท่ี 1 / 2565  ผา่นระบบ Meet  

8 เมษายน 2565 เวลา 13.00- 16.00 น นายโชติอนันต์ ปินถานันท์ ประธาน YEC ร่วมประชุม

ประธานผูป้ระกอบการรุ่นใหม่ YEC ทัว่ประเทศ ผา่นระบบ VDO Conference  

20 เมษายน 2565 นายจิตรกร เผด็จศึก ประธาน ร่วมประชุมใหญ่สามญัสมาชิกสภาหอการคา้แห่ง

ประเทศไทย ประจ าปี คร้ังท่ี 55  ณ  หอ้งแกรนดบ์อลรูม โรงแรมแกรนด ์ไฮแอท เอราวณั กรุงเทพมหานคร  

25 เมษายน 2565 เวลา 9.00 น. – 12.00 น. หอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา ท ากิจกรรมมอบอุปกรณ์การ

ส่งเสริมการสร้างงานสร้างอาชีพแก่คนพิการ ตามมาตรา 35 ณ บา้นผูพ้ิการวดัทด อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา โดย

นายไมตรี ไตรติลานนัท ์ผูว้า่ราชการจงัหวดัฉะเชิงเทรา พร้อมส่วนราชการท่ีเก่ียวขอ้ง เขา้ร่วมกิจกรรม 

28 เมษายน 2565 เวลา 13.00-18.00 น. หอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา จดัประชุมใหญ่สามญัสมาชิก 

ประจ าปี 2565 และจดับรรยายพิเศษ ในหัวขอ้ “มุงมองของพ่อเมืองต่อการพฒันาเศรษฐกิจอย่างย ัง่ยืน” โดย

นายไมตรี ไตรติลานนัท ์ผูว้า่ราชการจงัหวดัฉะเชิงเทรา ณ ศาลาเอนกประสงค ์วดัผาณิตาราม อ.บา้นโพธ์ิ จ.

ฉะเชิงเทรา 

30 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. หอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา จดัประชุมผา่นระบบ Zoom เพื่อโหลด 

TCC Connect หอการคา้ 

 

- กจิกรรมร่วมกบัภาครัฐ 

 1 เมษายน 2565 เวลา 8.30-16.00 น. นายชัยรัตน์ โสธรนพบุตร รองประธาน ประชุมเพื่อวาง
แผนการพฒันายกระดบัคุณภาพมาตรฐานผลิตภณัฑ์ให้แก่ผูผ้ลิตผูป้ระกอบการ OTOP ณ ห้องบางปะกง 
โรงแรมทีวินเทจ ต.ท่าทองหลาง อ.บางคลา้ จ.ฉะเชิงเทรา 
 1 เมษายน 2565 เวลา 17.00 น. นายจิตรกร เผด็จศึก ประธาน ร่วมพิธีเปิดงานวนัมะม่วงและของดี
เมืองแปดร้ิว คร้ังท่ี 5 ปี 2565 ณ โรงเรียนวดัโสธรวรารามวรวิหาร อ าเภอเมือง จงัหวดัฉะเชิงเทรา 



1 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น. นายจิตรกร เผด็จศึก ประธาน ร่วมประชุมคณะท างานดา้นการตลาด

ระดับจังหวดั (เซลล์แมนจงัหวดั) คร้ังท่ี 1 / 2565 ณ ห้องประชุมนนทรีชั้น 1 ส านักงานพาณิชยจ์ังหวดั

ฉะเชิงเทรา 

2 เมษายน 2565 เวลา 09.00 น. กิจกรรมจิตอาสาพฒันาและพิธีบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติฯ 
เพื่อส านึกในพระมหากรุณาธิคุณในโอกาสวนัส าคญัของชาติไทย เน่ืองในวนัคลา้ยวนัพระราชสมภพ สมเด็จ
พระกนิษฐาธิราชเจา้ กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ วดัคงคาราม (วดับน) ต าบล
บางปะกง อ าเภอบางปะกง จงัหวดัฉะเชิงเทรา 

3 เมษายน 2565 ก าหนด เวลา 07.00 น. คณะกรรมการหอการคา้ฯ ร่วมบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ 

ถวายพระพุทธธรรมจกัร องคท่ี์ 120 ณ วดัแพรกนกเอ้ียง อ าเภอเมือง จงัหวดัฉะเชิงเทรา ตั้งขบวน ณ วดับาง

ปรงธรรมโชติการาม อ าเภอเมือง จงัหวดัฉะเชิงเทรา 

4 เมษายน 2565 เวลา 13.30 น. นายพงศธร เผ่าบรรจง รองประธาน ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมการ

ป้องกนัและลดอุบติัเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต ์ณ ห้องประชุมมรุพงษศิ์ริพฒัน์ ชั้น 4 ศาลากลางจงัหวดั

เชิงเทรา 

5 เมษายน 2565 เวลา 08.30- 12.00 น. นายจิตรกร เผด็จศึก ประธาน ร่วมรับฟังมาตรการป้องกัน

และควบคุมโรคในพื้นท่ีเฉพาะในสถานประกอบการโรงงานอุตสาหกรรมโดยวิธีการอบรมแบบออนไลน์

ผา่นโปรแกรม Zoom  

7 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น. นายยุทธนา มาเจือ รองประธาน ร่วมประชุมซักซ้อมแนวทางการ

ขบัเคล่ือนศูนยอ์  านวยขจดัความยากจนและพฒันาคนทุกช่วงวยัย ัง่ยนื ตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

(ศจพ.) ผ่านกลไก มูลนิธิ สมาคม และภาคีเครือข่ายในพื้นท่ี จงัหวดัฉะเชิงเทรา ณ ห้องประชุมมรุพงศ์ศิ

ริพฒัน์ ชั้น 4 ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

8 เมษายน 2565 09.00-15.00 น นายพรชัย ธรรมจรูญ ผูจ้ดัการหอการคา้ฯ ร่วมโครงการสร้างขีด

ความสามารถทกัษะดา้นดิจิทลั งาน PR เพื่อสร้างการรับรู้สู่ประชาชนกิจกรรมอบรมหลกัสูตร การเขียนคอน

เทนตก์ารพากเสียง การถ่ายภาพ และตดัต่อคลิปวิดีโอ ณ ห้องประชุมพระยาศรีสุนทรโวหาร (น้อยอารยาง

กุล) ชั้น 1 ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

11 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น. นายพงษ์ศักด์ิ  เสริมศักด์ิศศิธร รองประธาน ร่วมประชุม

คณะกรรมการโรคติดต่อระดบัจงัหวดัฉะเชิงเทรา ณ ห้องประชุมมรุพงษ์ศิริพฒัน์ ชั้น 4 ศาลากลางจงัหวดั

ฉะเชิงเทรา 



11 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น. นายจิตรกร เผด็จศึก ประธาน ประชุมหารือมาตราการการรับซ้ือ

มะม่วงจากเกษตรกรจงัหวดัฉะเชิงเทรา ณ หอ้งประชุมส านกังานพาณิชยจ์งัหวดัฉะเชิงเทรา 

13 เมษายน 2565 เวลา 07.00 น. คณะกรรมการหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา ร่วมท าบุญตกับาตรขา้ว

ศาลอาหารแหง้เน่ืองในวนัสงกรานตป์ระจ าปี 2565 ณ บริเวณศาลาจตัุรมุข สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์บรม

ราชนจงัหวดัฉะเชิงเทรา  

16-17 เมษายน 2565 เวลา 15.00- 21.00 น. คณะกรรมการหอการคา้ฯ ร่วมกิจกรรมส่งเสริมการ

ท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมและประวติัศาสตร์ เชิดชูเกียรติและเฉลิมฉลองในวาระ 200 ปีชาตกาล พระยาศรี

สุนทรโวหาร (น้อยอารยางค์กูร) บุคคลส าคัญของโลกและอัญเชิญพระพุทธะโสธรจ าลอง 29 น้ิว ณ 

พิพิธภณัฑเ์มืองฉะเชิงเทรา (จวนผูว้า่ราชการจงัหวดัฉะเชิงเทรา)  

14 เมษายน 2565 เวลา 09.00 น. นายยุทธนา มาตเจือ รองประธาน ร่วมพิธีท าบุญฉลองอัดพระ

ธรรมมงัคลาจารยว์ิ.(ประยงคปิ์ยวณุโณ) และรับโล่เกียรติคุณเพื่อเป็นการขอบคุณ/อนุโมทนาบุญท่ีสนบัสนุน

งานออกเมรุและพิธีพระราชทานเพลิงศพพระธรรมมงัคลาจารย ์วิ.  ณ ศาลาพระท ามงัคลาจารย ์(ศาลาชายน ้ า 

ชั้น 2)  ณ วดัโสธรวรารามวริหาร ต าบลหนา้เมือง อ าเภอเมือง จงัหวดัฉะเชิงเทรา   

18 เมษายน 2565 เวลา 11.30 - 17.30 น. นายจิตรกร เผด็จศึก ประธาน , นายพงษ์ศกัด์ิ เสริมศกัด์ิ

ศศิธร รองประธาน และนายจอมพงษ์ ชูทับทิม รองประธาน/เลขาธิการ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงาน

โครงการผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่เพื่อสร้างก าลังคนท่ีมีสมรรถนะสูงส าหรับอุตสาหกรรมหลักสูตร

ประกาศนียบตัรการฝึกอบรมอิเล็กทรอนิกส์อจัฉริยะ และเยี่ยมชมผลงานการด าเนินงานของโครงการ ณ 

วิทยาลยัเทคนิคฉะเชิงเทรา ต าบลหนา้เมือง อ าเภอเมือง จงัหวดัฉะเชิงเทรา   

18 เมษายน 2565  นายจิตรกร เผด็จศึก ประธาน ร่วมประชุมเพื่อหารือแนวทางการด าเนินกิจกรรม

เช่ือมโยงกระจายผลไมอ้อกนอกแหล่งผลิตสินคา้มะม่วงตามโครงการบริหารจดัการผลไม ้ปี 2565 จงัหวดั

ฉะเชิงเทรา ณ หอ้งประชุมนนทรี ส านกังานพาณิชย ์จงัหวดัฉะเชิงเทรา  

20 เมษายน 2565 เวลา 13.00 - 16.30 น. นายจอมพงษ ์ชูทบัทิม เลขาธิการ ร่วมประชุมเตรียมความ

พร้อมในการทบทวนแผนพฒันาจงัหวดัฉะเชิงเทราพ.ศ. 2566 ถึง 2570 นะห้องประชุม มรุพงษศิ์ริพฒัน์ ชั้น 

2 ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา  

21 เมษายน 2565 เวลา 09.30 น. นายชยัรัตน์ โสธรนพบุตร รองประธาน ร่วมประชุมคณะกรรมการ

เพื่อแกไ้ขปัญหาเกษตรกรอนัเน่ืองมาจากผลิตผลการเกษตรระดบัจงัหวดัฉะเชิงเทรา คร้ังท่ี 2 / 2565 ณ ห้อง

ประชุมมรุพงศสิ์สุนทรพิพิธชั้นสามศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา 



 21 เมษายน 2565 เวลา 14.00 - 15.00 น. นายจอมพงษ์ ชูทบัทิม เลขาธิการ ร่วมประชุมคณะอนุ

ท างานขับเคล่ือนการพฒันาเมืองอจัฉริยะจงัหวดัฉะเชิงเทรา ด้านเศรษฐกิจอจัฉริยะ เพื่อกลั่นกรองและ

พิจารณาขอ้เสนอโครงการส่งเสริมและสนบัสนุนให้ชุมชนเขา้ถึงและประยุกตใ์ชเ้ทคโนโลยีหรือวตันกรรม

ดิจิทลั ในพื้นท่ีจงัหวดัฉะเชิงเทรา ผา่นระบบออนไลน์ Google Meet 

21 เมษายน 2565 เวลา 13.30 น. นายจิตรกร เผด็จศึก ประธาน  ประชุมคณะอนุกรรมการบริหาร

กองทุนส่งเสริมการจดัสวสัดิการสังคมจงัหวดัฉะเชิงเทรา คร้ังท่ี 3/2565 ณ ห้องประชุมพระยาศรีสุนทร

โวหาร (นอ้ย อาจารยางกูล) ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

22 เมษายน 2565 เวลา 09.30 -15.00 น. นายณรงค์ศักด์ิ แก้วเมืองเพชร รองประธาน ร่วมประชุม

สนทนากลุ่มย่อย คร้ังท่ี 2 การวางและจดัท าผงัเมืองรวมชุมชน ท่าตะเกียบจงัหวดัฉะเชิงเทรา ณ หอประชุม

ท่าตะเกียบ ท่ีวา่การอ าเภอท่าตะเกียบ อ าเภอท่าตะเกียบ จงัหวดัฉะเชิงเทรา  

22 เมษายน 2565 เวลา 08.30 - 12.00 น. นายจอมพงษ์ ชูทบัทิมเลขาธิการ  ร่วมประชุมเพื่อรับฟัง

และระดมความคิดเห็นดว้ยระบบออนไลน์เก่ียวกบัการบริหารจดัการน ้ าในพื้นท่ี เช่ือมต่อภูมิภาคเจา้พระยา

ตอนล่างและเขตพฒันาเศรษฐกิจภาคตะวนัออกประชุมรูปแบบออนไลน์ ผา่นโปรแกรม (Zoom)   

25 เมษายน 2565  เวลา 13.00-14.30 น. นายจิตรกร เผด็จศึก ประธาน ร่วมประชุมการเตรียมความ

พร้อมในการทบทวนแผนพฒันาจงัหวดัฉะเชิงเทรา ประเด็นการพฒันายกระดบัภาคเกษตร และการพฒันา 

ดา้นการท่องเท่ียว ณ หอ้งประชุมศูนยด์ ารงธรรมจงัหวดัเชิงเทรา ชั้น 1 ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

  26 เมษายน 2565 เวลา 15.00-16.30 น. นายจิตรกร เผด็จศึก ประธาน ร่วมประชุมการบริหาร

จัดการทรัพยากรชาติคลองสวยน ้ าใสสร้างรายได้ ณ ห้องประชุมสุนทรพิพิธ ชั้น3 ศาลากลางจังหวดั

ฉะเชิงเทรา 

26 เมษายน 2565 เวลา 13.30 น นายจอมพงษ์ ชูทับทิม เลขาธิการ ร่วมประชุมขับเคล่ือน BCG 

Model ดา้นเกษตรกรระดบัจงัหวดัฉะเชิงเทรา คร้ังท่ี  2 / 2565  ผ่านระบบประชุมทางไกลออนไลน์ โดยใช้ 

Application  Zoom cloud meeting 

26 เมษายน 2565 เวลา 08.30-16.30 น. นายจิตรกร เผด็จศึก ประธาน ร่วมสัมมนาโครงการสร้าง

นวัตกรรมอุตสาหกรรมอาหารและอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปสู่ตลาดโลก ณ โรงแรมซันธาราเวล

เนสรีสอร์ท จงัหวดัฉะเชิงเทรา 

28 เมษายน 2565 เวลา 09.30 น. นายยุทธนา มาตาเจือ รองประธาน ร่วมประชุมคณะกรรมการการ

พฒันาท่าเรือบก เพื่อน าไปสู่การเป็นศูนยก์ลางโลจิสติกส์ จงัหวดัฉะเชิงเทรา ณ หอ้งประชุมพระยาศรีสุนทร

โวหาร(นอ้ยอารยางคก์ุล) ชั้น 1 ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา  



28 เมษายน 2565 เวลา 08.30-12.30 น. นายณรงคศ์กัด์ิ แกว้เมืองเพชร รองประธาน ร่วมประชุมเชิง

ปฏิบติัการกลางวางผงันโยบายระดบัประเทศ คร้ังท่ี2 (ร่าง) วิสัยทศัน์และแนวคิดการพฒันาพื้นท่ีประเทศ

เช่ือมโยงการพัฒนาพื้นท่ีทุกมิติสร้างสันนาวดัตะกรรมพร้อมรับการเติบโตอย่างยงัยืนของพื้นท่ีภาค

ตะวนัออก ผา่นส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ ( Video Conference) 

29 เมษายน 2565 เวลา 09.30 น. นายจอมพงษ์ ชูทิมเลขาธิการ ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ

ประจ าเดือนเมษายน 2565 ณ หอ้งประชุมมรุพงษศิ์ริพฒัน์ ชั้น 4 ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

29 เมษายน 2565 เวลา 13.30 น.  นายยุทธนา มาตเจือ รองประธาน ร่วมประชุมคณะกรรมการ

บริหารศูนยอ์  านวยการขจดัความยากจนและพฒันาคนทุกช่วงวยัอย่างย ัง่ยืนตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียงฉะเชิงเทรา    ณ หอ้งประชุมศิริพฒัน์ ชั้น 4 ศาลากลางจงัหวดัเชิงเทรา 

 
 


