
                                                                                                                                                                                                                                                                

รายงานกิจกรรมเดือนกนัยายน  

- กจิกรรมร่วมกบัหอการค้าไทยและหอการค้าจังหวัดอืนๆ 

10 กนัยายน 2564 เวลาสอง 13.00 ถึง 14.00 น. นายจอมพงษ์ ชูทบัทิม เลขาธิการ ร่วมประชุมร่วม

ภาครัฐกรรมการเลขาธิการหอการคา้ไทย พบเลขาธิการคณะกรรมการพฒันาเศรษฐกิจพืนทีภาค  ภาค 

เลขาธิการหอการคา้จงัหวดั และผูจ้ดัการเจา้หนา้ทีหอการคา้จงัหวดัทวัประเทศผา่นระบบ Video Conference  

(Google Meet) 

16 กนัยายน 2564 เวลา 14.00 -16.00 น. นายจิตรกร เผด็จศึก ประธาน นายจอมพงษ ์ชูทบัทิม 

เลขาธิการ ร่วมระดมความเห็นดา้นความ ร่วมมือระหวา่งหอการคา้ไทย (กลุ่มหอการคา้จงัหวดั) และมหา

วิลยัหอการคา้ไทย ผา่นโปรแกรม)  ผา่น Video Conference (ระบบ Webex) 
 

- กจิกรรมร่วมภาครัฐ 

1 กนัยายน 25364 เวลา 13.30 น. นายอาทร ผดุงเจริญ รองประธาน ร่วมประชุมคณะกรรมการเพือ

แกไ้ขปัญหาเกษตรกรอนัเนืองมาจากผลิตผลการเกษตรระดบัจงัหวดัฉะเชิงเทรา ครังที / 2564 ผา่นระบบ 

Zoom Meeting 

1 กนัยายน 2564 เวลา .  น นายจิตรกร เผด็จศึก ประธาน ร่วมประชุมคณะกรรมการจดัรูปทีดิน

เพือพฒันาพนืทีส่วนจงัหวดัฉะเชิงเทรา ครังที  / 2564 ประชุมทางไกลผ่าน Zoom Meeting 

2 กนัยายน 2564 เวลา . - .  น นายจิตรกร เผด็จศึก ประธาน  โสธรนพบุตร นายอาทร ผดุง

เจริญ นายมนสั ตนังาม นายชยัรัตน์  นายพรชยั ธรรมจรูญ ผูจ้ดัการ ร่วมการประชุมเพือสร้างความเขา้ใจ ใน

บทบาทหนา้ทีของ กกร.จงัหวดั และกกร.กลุ่มจงัหวดั ครังที  กลุ่มภาคกลางและภาคตะวนัออก โดยระบบ 

Video Conference Zoom  

 3 กนัยายน 2564 เวลา .  น. นายอาทร ผดุงเจริญ รองประธาน ร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็น

ภายใตโ้ครงการจดัทาํแนวทางถ่ายทอดแผนแม่บทภายใตยุ้ทธศาสตร์ชาติเพือสร้างการเติบโตบนคุณภาพ

ชีวิตทีเป็นมิตรกบัสิงแวดลอ้มในรูปแบบออนไลน์ภาคกลางผา่น Zoom Meeting 

 6 กนัยายน 2564 เวลา 14.00- 15.30 น. คณะกรรมการหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา ร่วมรับชม

กิจกรรมการจดัวนัการจดังานวนัต่อตา้นคอร์รัปชนั 2564 รูปแบบออนไลน์กิจกรรมออนไลน์ผา่น Facebook 

องคก์รต่อตา้นคอรับชนัประเทศไทย 



7 กนัยายน 2564  เวลา 9.30 น. นายจอมพงษ ์ชูทบัทิม เลขาธิการ ร่วมประชุมคณะกรรมการ

อาํนวยการจดัทาํแผนพฒันาจงัหวดัและแผนปฎิบติัราชการประจาํปีของจงัหวดัฉะเชิงเทรา ครังที  / 2564 ณ 

ห้องประชุมมรุพงศศิ์ริพฒัน ์ชนั  ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

8 กนัยายน 2564 เวลา .  น. นายอาทร ผดุงเจริญ รองประธาน ร่วมประชุมคณะทาํงานดาํเนิน

โครงการช่วยเหลือเกษตรกรผูเ้ลียงกุง้ จงัหวดัฉะเชิงเทรา  ณ หอ้งประชุมดนตรี ชนั  สํานกังานพาณิชย์

จงัหวดัฉะเชิงเทรา 

8 กนัยายน 2564 เวลา 12.30 - 16.00 น. นายจอมพงษ์ ชูทบัทิม เลขาธิการ ร่วมการประชุมเผยแพร่

ผลการศึกษาโครงการศึกษากฎหมายและแนวนโยบายภาครัฐทางกฏหมายทีมีผลกระทบต่อธุรกิจ SME 

กรณีศึกษาธุรกิจการแปรรูปสินคา้เกษตร รูปแบบการประชุม ออนไลน์ผา่นโปรแกรม Zoom 

9 กนัยายน 2564 เวลา .30 น. นายวสันต ์นภารัตน์ รองประธาน ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการ

ส่งเสริมและพฒันาคุณภาพชีวิตคนพิการประจาํจงัหวดัฉะเชิงเทรา ครังที  / 2564 ผา่นสืออิเลก็ทรอนิกส์

โดยใช ้Application Zoom Meeting 

 9 กนัยายน 2564 เวลา 13.30 - 16.00 น. นายจอมพงษ์ ชูทบัทิม เลขาธิการ ร่วมประชุมเสวนา การ

ประชุมหารือแนวทางความร่วมมือในการส่งมอบงานวิจยั ใหห้น่วยงานในพืนทีใชป้ระโยชน์ผ่านกลไก 

Provincial Thimk Tank  ผา่นระบบออนไลน์ Zoom Meeting 

9 กนัยายน 2564 เวลา 13.00  - 15.00 น. นายจิตรกร เผด็จศึก ประธาน นายจอมพงษ์ ชูทบัทิม 

เลขาธิการ ร่วมประชุมโครงการประชุมเชิงปฏิบติัการสร้างรายไดจ้ากกิจการอาหารปลอดภยั (โรงพยาบาล 

โรงเรียน โรงแรมร้านอาหาร)   ณ สาํนกังานพฒันาชุมชนจงัหวดัฉะเชิงเทรา การประชุมผา่นระบบออนไลน์

โดยใช ้Application Zoom Meeting 

10 กนัยายน 2564 เวลา 09.00 - 14.00 น. นายมนสั ตนังาม  รองประธาน ร่วมประชุมรับฟังความ

คิดเห็นร่างแผนพฒันากลุ่มจงัหวดัภาคตะวนัออก  พ.ศ. 2566 - 2570 และร่างแผนปฎิบตัิราชการประจาํปี

งบประมาณพ.ศ. 2566  ของกลุ่มจงัหวดัภาคตะวนัออก  ผ่านอิเลก็ทรอนิกส์โปรแกรม Zoom Meeting ณ 

ห้องประชุมพระยาศรีสุนทรโวหาร (นอ้ยอารยางกุล) ชนั  ศาลากลางจงัหวดัเชิงเทรา  

10-14 กนัยายน 2564  นายจอมพงษ ์ชูทบัทิม เลขาธิการ ร่วมตรวจสอบการรับซือกุง้ ของเกษตร 

จงัหวดัฉะเชิงเทรา ณ อาํเภอเมืองจงัหวดัฉะเชิงเทรา อาํเภอบางคลา้ และอาํเภอคลองเคลือน 

13 กนัยายน 2564 เวลา  9.30 น. นายจอมพงษ ์ชูทบัทิม เลขาธิการ ร่วมประชุมคณะกรรมการใช้

ความช่วยเหลือผูป้ระสบภยัพิบตัิจงัหวดัฉะเชิงเทรา (ก.ช.ภ.จ.ฉช.) ครังที   / 2564  ผ่านระบบ Microsoft 

Teams 



13 กนัยายน 2564 เวลา 13.00 - 16.00 น. คณะกรรมการหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทราร่วมอภิปราย

หลกัสูตรการพฒันาผูป้ระกอบการบนฐานนวตักรรมและวิถีชีวิตใหม่ทางดา้นจิตจรรูปแบบออนไลน์ 

Microsoft Team 

14 กนัยายน 2564 เวลา 9.30 - 12.00 น. นายไพฑูรย ์ตระการศกัดิกุล รองประธาน  ร่วมกิจกรรมตาม

ภารกิจทีมสนบัสนุนโรงงานปลอดภยั ผา่นระบบออนไลน์โปรแกรม Zoom  ณ ห้องประชุมสาํนกังาน

อุตสาหกรรมจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

14 กนัยายน 2564 เวลา 13.00-16.00 น. นายณรงคศ์กัดิ แกว้เมืองเพชร รองประธาน ร่วม

ประชุมสัมมนาเผยแพร่ผลการศึกษาและขอ้เสนอยทุธศาสตร์และแนวทางการขบัเคลือนการคา้ของชาติฯ 

Application Zoom 

14 กนัยายน 2564 เวลา 13.30 น. นายจิตรกร เผด็จศึก ประธาน ร่วมประชุมคณะกรรมการกรรมการ

กาํหนดราคาทรัพยจ์งัหวดัฉะเชิงเทรา  ณ สาํนกังานบงัคบัคดีจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

14 กนัยายน 2564 เวลา 13.30 น. นายจอมพงษ ์ชูทบัทิม เลขาธิการ ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการ

ติดตามกาํหนดดูแลการบริหารจดัการขา้วระดบัจงัหวดัฉะเชิงเทรา ครงัที  / 2564 ณ ห้องประชุมพระยาศรี

สุนทรโวหารน้อย ชนั  ศาลากลางจงัหวดัเชิงเทรา 

15 กนัยายน 2564 เวลา 10.30 น. นายจิตรกร เผด็จศึก ประธานร่วมประชุมคณะกรรมการพิจารณา

กาํหนดและปรับปรุงเงือนไขใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจาํทางดว้ยรถทีใชใ้นการขนส่งสัตวห์รือ

สิงของประจาํจงัหวดัเชิงเทราครังที  / 2564 ณ หอ้งประชุมศูนย ์GPS ฉะเชิงเทรา ชนั  สาํนกังานขนส่ง

จงัหวดัฉะเชิงเทรา  

15 กนัยายน 2564 เวลา 15.00 น. นายจิตรกร เผด็จศึก ประธาน ร่วมประชุมคณะกรรมการ

บริหารงานจงัหวดัแบบบูรณาการ (ก.บ.จ) จงัหวดัฉะเชิงเทรา ครังที  / 2564 ณ ห้องประชุมมรุพงศ์ศิริพฒัน ์

ชนั  ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา  

15 กนัยายน 2564 เวลา 13.30 น. นายจอมพงษ ์ชูทบัทิม เลขาธิการ ร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็น

ร่างแผนพฒันาจงัหวดัฉะเชิงเทรา (พ.ศ. - ) และร่างแผนปฏิบติัราชการประจาํปีงบประมาณ พ.ศ.

2566 จงัหวดัฉะเชิงเทรา ณ ห้องประชุมมรุพงษศิ์ริพฒัน์ ชนั  ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา  

        กนัยายน  เวลาศูนย ์ .  น. นายจอมพงษ ์ชูทบัทิม  เลขาธิการ ร่วมประชุม

คณะอนุกรรมการการดาํเนินงานตามยทุธศาสตร์ชาติวา่ดว้ยการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตจงัหวดั

ฉะเชิงเทรา ครงัที  /  ณ หอ้งประชุมมรุพงษศิ์ริพฒัน์ ชนั  ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา 



 -  กนัยายน  นายจอมพงษ์ ชูทบัทิม  เลขาธิการ ร่วมเขา้ฝึกอบรมเชิงปฏิบตัิการหลกัสูตร

การพฒันาบุคลากรในด้านการให้คาํปรึกษาแนะนําเบืองตน้ในรูปแบบออนไลน์ผ่านระบบ Zoom video 

conference 

   กนัยายน  เวลา .  น. นายอาทร ผดุงเจริญ รองประธาน ร่วมประชุมคณะทาํงานแผน

และฐานขอ้มูลทรัพยากรนาํจงัหวดัฉะเชิงเทรา ครังที  /  ผ่านสืออิเล็กทรอนิกส์โดยใช้  Application  

Zoom cloud meeting 

 20 กันยายน  เวลา .  น. นายจิตรกร เผด็จศึก ประธาน ร่วมประชุมเพือขับเคลือนโครง

ตลาดอจัฉริยะตน้แบบ (  Riew Smart Market) ผ่านระบบประชุมทางไกล  video conference 

 กนัยายน  เวลา .  น. นายจิตรกร เผด็จศึก ประธาน ร่วมพิธีมอบเครืองอุปโภคบริโภค

ตามโครงการช่วยเหลือเครืองอุปโภคบริโภคแก่คนพิการและครอบครัวคนพิการทีได้รับผลกระทบจาก

สถานการณ์การแพทยร์ะบาดของโรคติดเชือไวรัสโคโรนา  โควิด-  ณ ห้างสรรพสินคา้แมค็โครสาขา

ฉะเชิงเทรา ตาํบลวงัตะเคียน จงัหวดัฉะเชิงเทราโดยมีผูว้่าราชการจงัหวดันายไมตรี ไตรติลานันท์ เป็น

ประธานในพิธีเปิด  

 สิงหาคม  เวลา . - .  น. นายไพฑูรย ์ตระการศกัดิดิกุล รองประธาน ร่วมกิจกรรม

ตามภารกิจทีมสนับสนุนโรงงานปลอดภยัผ่านระบบออนไลน์ โปรแกรม Zoom  ณ ห้องประชุมสํานกังาน

อุตสาหกรรมจงัหวดัฉะเชิงเทรา  

 กันยายน  เวลา .  น. นายจิตรกร เผด็จศึก ประธาน ร่วมงานประชาสัมพันธ์เปิดตัว

โครงการฉะเชิงเทรา Smart  City – Smart Mobility ณ ลานพระอุโบสถวดัโสธรวรารามวริหาร อาํเภอเมือง 

จงัหวดัเชิงเทรา  

 กนัยายน  เวลา .  น. นายจอมพงษ์ ชูทับทิม เลขาธิการ ร่วมประชุมคณะกรรมการให้

ความช่วยเหลือผูป้ระสบภยัพิบตัิจงัหวดัฉะเชิงเทรา ครังที  /  ณ ห้องประชุมศรีสุนทรโวหาร (น้อย 

อารยางคก์ูร) ชนั  ศาลากลางจงัหวดัเทรา 

  กนัยายน  เวลา .  น. นายจิตรกร เผด็จศึก ประธาน นายณรงคศ์กัดิ แกว้เมืองเพชร รอง

ประธาน ร่วมกิจกรรมเนืองในวนัพระราชทานธงชาติไทย ณ บริเวณเสาธงของศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา  

 กนัยายน  เวลา . - .  น. นายจิตรกร เผด็จศึก ประธาน นายจอมพงษ์ ชูทบัทิม รอง

ประธานร่วมระดมความคิดเห็นดา้นความร่วมมือระหว่างหอการคา้ไทย (กลุ่มหอการคา้จงัหวดั) และมหา

วิลยัหอการคา้ไทย ผา่นโปรแกรม Cisco WebEx  

 



 กันยายน  เวลา .  น. นายจิตรกร เผด็จศึก ประธาน ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ

ประจาํเดือนกันยายน  ณ สถานทีตงัหน่วยงาน ผ่านระบบออนไลน์โดยใช้ Application  Zoom cloud 

meeting  

 กนัยายน  นายจอมพงษ์ ชูทบัทิม เลขาธิการ ร่วมประชุมระดมความคิดเห็นเรืองการจดัทาํ

ยทุธศาสตร์ติดใจยางพาราแห่งชาติ  -  ประชุมผา่น Zoom Meeting 

 กนัยายน  เวลา .  ถึง .  น. นายณรงค์ศกัดิ แกว้เมืองเพชร รองประธาน ร่วมประชุม

เพือหารือมาตรการป้องกันแกไ้ขและลดผลกระทบสิงแวดลอ้มเบืองตน้กลุ่มย่อย ครังที   โครงการสํารวจ

และออกแบบทางหลวง ช่องจราจรทางเลียงเมืองฉะเชิงเทรา (ด้านเหนือ) ณ ห้องประชุมสภาองค์การ

บริหารส่วนตาํบลท่าไข่ อาํเภอเมือง จงัหวดัฉะเชิงเทรา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


