
รายงานกิจกรรมเดือนธันวาคม  2564 

- กจิกรรมร่วมกบัหอการค้าไทยและหอการค้าจังหวัดอืนๆ 

 ธันวาคม  เวลา 15.00 – 16.00 น. นายจิตรกร เผด็จศึก ประธาน นายจอมพงษ์  ชูทับทิม 

เลขาธิการ ร่วมประชุมเรืองการกระจายวคัซีนให้กบัแรงงานไทยและแรงงานต่างดา้วในประเทศไทย ดว้ย

ระบบ Google Meet  

4 ธนัวาคม  เวลา .  น. คณะหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา เยียมชมบา้นเรือนไทยปูเรียน หมู่  

ต.ท่าไข่ อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา เพือศึกษาวิธีไทย และหาแนวทางพฒันาเป็นแหล่งท่องเทียวทางวฒันธรรม

ของจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

6 ธนัวาคม  เวลา .  น. นายจิตรกร เผด็จศึก ประธาน ใหส้ัมภาษณ์สดรายการเมืองไทยใหญ่

อุดมทาง ช่อง  ประเด็นการทาํปศุสัตวแ์ทนพืชไร่ทีชา้งป่าบุกรุก 

 ธนัวาคม  เวลา . - .  น. นายพรชยั ธรรมจรูญ ผูจ้ดัการหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา 

ร่วมประชุมชีแจงสารประธานกรรมการหอการคา้ไทย ประจาํเดือนธนัวาคม  ผา่นระบบ Meet 

9 ธันวาคม  เวลา .  น. หอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา จดัประชุมชีแจงแนวทางการ โหลด 

TCC Connect ผา่นระบบ Zoom 

13 ธันวาคม  เวลา .  น. หอการคา้จังหวดัฉะเชิงเทรา จดัประชุมหารือแนวทางการใช้

พลงังานไฟฟ้า ร่วมกบั บริษทัล๊อกโซล่า และ SCG ณ หอ้งประชุมอาคารหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา 

 ธันวาคม  เวลา .  น. นายประโยชน์ โสรัจจกิจ และ นายวฒันา รัตนวงศ์ ประชุม

คณะกรรมการบริหารหอการคา้ไทย ผา่นระบบ meet 

 22 ธันวาคม  เวลา 09.00 – 12.00 น. นายจิตรกร เผด็จศึก ประธาน นายจอมพงษ์  ชูทับทิม 

เลขาธิการนายโชติอนนัต ์ปินถานนัต ์ประธาน YEC นายอาทร เสริมศกัดิศศิธร เลขาธิการ YEC และนายพร

ชัย ธรรมจรูญ ผูจ้ัดการหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา ร่วมประชุมเยียมเยือนหอการคา้จงัหวดัชลบุรี และ

ระยอง ผ่านระบบ Zoom meeting  
 

- กจิกรรมร่วมกับภาครัฐ 

 ธันวาคม  เวลา .  น. นางสาวอภินันท์ภรณ์ ใตห้ลา้สถาพร รองเลขาธิการ ร่วมประชุม

คณะกรรมการและอนุกรรมการศูนยอ์าํนวยความปลอดภยัทางถนนจงัหวดัฉะเชิงเทรา ครังที /  ณ หอ้ง

ประชุมมรุพงษศ์ิริพฒัน์ ชนั  ศาลากลางฉะเชิงเทรา 

1 ธนัวาคม  เวลา .  น. นายจิตรกร เผด็จศึก ประธาน ร่วมประชุมเพือขบัเคลือนการพฒันา

รูปแบบการเพิมประสิทธิภาพการบริหารราชการในจังหวัด ให้มีการทํางานทีมีผลสัมฤทธิสูง (High 

Performance Province : HPP) ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ.  ณ ห้องประชุมพระยาศรีสุนทรโวหาร (นอ้ย 

อาจารยางกูร) ชนั  ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา 



1 ธันวาคม  เวลา .  – .  น. นายจิตรกร เผด็จศึก ประธาน ร่วมสาธิตทดลองทดสอบ 

“โดรนเพอืการเกษตร” จงัหวดัฉะเชิงเทรา  ณ สวนมะม่วงเพชรสาํโรง อ.แปลงยาว จ.ฉะเชิงเทรา  และ .  

– .  น. ณ สวนลุงแดงมะพร้าวนาํหอม อาํเภอบาคลา้ จ.ฉะเชิงเทรา 

2 ธนัวาคม  เวลา .  – .  น. นายณรงคศ์กัดิ แกว้เมืองเพชร รองประธาน ร่วมสัมมนาเพือ

แนะนาํโครงการและรับฟังความคิดเห็นจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนทีเกียวข้อง 

ค่าจา้งศึกษาการจดัทาํ Model การพฒันาโครงข่ายการคมนาคมในพืนทีกลุ่มจังหวดัภาคกลางและภาคใต ้

เชือมโยงกับพืนทีระเบียงเศรษฐกิจภายใต้กรอบ GMS เพือสนับสนุนการพฒันาด้านเศรษฐกิจและการ

ท่องเทียว กรุงเทพมหานคร ณ ห้องประชุมสร้อยเพชร โรงแรมโกลเด้น ซิตี ระยอง อาํเภอเมืองระยอง 

จงัหวดัระยอง 

2 ธันวาคม  เวลา .  น. นายพงษ์ศักดิ เสริมศักดิศศิธร รองประธาน ร่วมประชุม

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

ประชุมพระยาศรีสุนทรโวหาร ฯ (นอ้ย อาจารยางกูร) ชนั  ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

3 ธนัวาคม  เวลา .  น. นายจิตรกร เผด็จศึก ประธาน ร่วมประชุมชีแจงการดาํเนินการตาม

คู่มือแนวปฏิบติัการเสนอโครงการพฒันา และเสริมสร้างความเขม้แขง็ของเศรษฐกิจฐานราก ปี  ณ ห้อง

ประชุมมรุพงษศ์ิริพฒัน์ ชนั   ศาลากลางฉะเชิงเทรา 

3 ธนัวาคม  เวลา 8.30 – 12.00 น. นายณรงคศ์กัดิ  แกว้เมืองเพชร รองประธาน ร่วมสัมมนารับ

ฟังและแลกเปลียนความคิดเห็น ครังที  โครงการศึกษาการจดัทาํแผนโลจิสติกส์เพือเพิมประสิทธิภาพการ

ขนส่งสินคา้เชือมโยงฐานการผลิตในพืนทีเขตพฒันาพิเศษภาคตะวนัออก (EEC) กับประตูการคา้ในพืนที

ภาคใต ้จงัหวดัระนอง ณ หอ้งบวัชมพู โรงแรมพลูแมน พทัยา จี อาํเภอบางละมุง จงัหวดัชลบุรี 

 ธันวาคม  เวลา .  น. นายจอมพงษ์ ชูทบัทิม เลขาธิการ ร่วมประชุมคณะทาํงานประสาน

กาขบัเคลือนโครงการพฒันาและเสริมสร้างความเขม้แข็งของเศรษฐกิจฐานราก ปี  จงัหวดัฉะเชิงเทรา 

ครังที /  ณ ห้องประชุมศูนยด์าํรงธรรมจงัหวดัฉะเชิงเทรา ชนั   ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

8 ธนัวาคม  เวลา . - .  น. นายสมพงษ ์นาํศรีเจริญสุข กรรมการ ร่วมประชุมติดตามผล

การดําเนินงานจังหวดัและชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับเพชรยอดเพชร ประจําปี  จังหวดั

ฉะเชิงเทรา ณ หอ้งประชุมพุทธโสธร ชนั  สาํนกังานสาธารณสุขจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

-  ธันวาคม  เวลา .  น. นายพงษ์ศกัดิ เสริมศกัดิศศิธร รองประธาน ประชุมการถ่ายทอด

องค์ความรู้การพัฒนารัฐบาลดิจิทัล Thailand Digital Government Summit) เสริมทักษะดิจิทัลภาครัฐ

ผา่นสือสังคมออนไลน์ ดว้ยระบบ Farcbook DGA 

9 ธนัวาคม  เวลา .  น.- .  น. นายจิตรกร เผด็จศึก ประธาน นายจอมพงษ ์ชูทบัทิม เลขาธิการ 

ร่วมประชุมแนวทางในการพฒันาสิทธิประโยชน์สําหรับผูป้ระกอบการกลุ่มอุตสาหกรรมท่องเทียวและที

เกียวขอ้งของพนืทีภาคตะวนัออก ณ หอ้ง Maric โรงแรมเซ็นทรา บาย จ.ชลบุรี ผ่านระบบ Zoom 



 ธนัวาคม  เวลา .  – .  น. นายจิตรกร เผด็จศึก ประธาน ร่วมประชุมหารือแนวทางใน

การส่งเสริม การท่องเทียวทางนาํ ณ วดัไชยภูมิธาราราม  (ท่าอิฐ) ต.บางพระ อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา  

 ธันวาคม  เวลา .  – .  น. นายจิตรกร เผด็จศึก ประธาน ร่วมรับชมการประกาศ

เจตนารมณ์ เนืองในวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) ของพลเอกประยุทธ์ จันทณ์โอชา 

นายกรัฐมนตรี และกิจกรรมอืน โดยรับชมการถ่ายทอดสดผา่น Facebook Fanpage  ของสาํนกังาน ป.ป.ช  ณ 

ห้องประชุมมรุพงษศิ์ริพฒัน์ ชนั  ศาลากลางฉะเชิงเทรา 

12 ธันวาคม  เวลา 8.30 – 11.00 น.นายจิตรกร เผด็จศึก ประธาน ร่วมงาน “Grand opening 

celebration of the first Gigafactory in ASEAN : Energy Transformation to the Future : พลงังานเพืออนาคต 

ณ ลานเอนกประสงค ์บริษทั อมิตา เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จาํกดั นิคมอุตสาหกรรม ฉะเชิงเทรา บลูเทค 

ซิตี อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา 

 ธันวาคม  เวลา .  น. นายจิตรกร เผด็จศึก ประธาน ร่วมเป็นวิทยากรอบรมเกษตรกร 

โครงการปรับเปลียนพืนทีนาปรับโดยปลูกพืชทางเลือกทดแทน ณ สํานักงานเกษตรอาํเภอสนามชยัเขต 

จงัหวดัฉะเชิงเทรา 

 ธันวาคม  เวลา .  น. นายจิตรกร เผด็จศึก ประธาน ประชุมคณะกรรมการบริหารงาน

จงัหวดัแบบบูรณาการ (กบจ.) จงัหวดัฉะเชิงเทรา ครังที /  ณ ห้องประชุมมรุพงษศ์ิริพฒัน์ ชนั  ศาลา

กลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

 ธนัวาคม  เวลา .  น. นายจอมพงษ ์ชูทบัทิม เลขาธิการ ประชุมคณะกรรมการขบัเคลือน

ไทยไปด้วยกันระดับจังหวดัฉะเชิงเทรา ครังที /  ณ ห้องประชุมมรุพงษ์ศิริพัฒน์ ชัน  ศาลากลาง

จงัหวดัฉะเชิงเทรา 

15 ธนัวาคม  เวลา .  น. นายอาทร ผดุงเจริญ รองประธาน ร่วมประชุมคณะกรรมการเพือ

แกไ้ขปัญหาเกษตรกร อนัเนืองมาจากผลิตผลการเกษตร ระดับจงัหวดั จงัหวดัฉะเชิงเทรา ครังที /        

ณ หอ้งประชุมสุนทรพพิธิ ชนั  ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

15 ธนัวาคม  เวลา .  – .  น. นายจิตรกร เผด็จศึก ประธาน ร่วมกิจกรรมร่วมรังสรรค์ 

(Co-Creation) เพือพฒันาแนวทางการขบัเคลือนเขตเทศบาลเมืองฉะเชิงเทราให้เป็นเมืองแห่งการเรียนรู้

ยงัยนื ณ ศูนยก์ารเรียนรู้เมืองฉะเชิงเทรา (KCC)  

16 ธนัวาคม   เวลา .  – .  น. นายอาทร ผดุงเจริญ รองประธาน ร่วมประชุมสัมมนา เรือง การ

ทบทวนโครงการ กิจการ หรือการดาํเนินการใดซึงตอ้งจดัทาํรายงาน EIA ครังที  ผ่านระบบ Video Conference 

โปรแกรม Cisco Webex 

 ธนัวาคม  เวลา .  น. เขา้ร่วมประชุมคระกรรมการศึกษาธิการจงัหวดัฉะเชิงเทรา ครังที 

/  ณ ห้องประชุมแปดริว (ศาลากลางนาํ) สํานกังานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต  

ตาํบลบางตีนเป็ด อาํเภอเมืองฉะเชิงเทรา จงัหวดัฉะเชิงเทรา 



 ธนัวาคม  เวลา .  น. นายจอมพงษ ์ชูทบัทิม เลขาธิการ ประชุมหารือโครงการสร้างบณัฑิต

พนัธุ์ใหม่และกาํลงัคนเพอืตอบโจทยภ์าคการผลิตตามนโยบายการปฏิรูปอุดมศึกษาใหม่ ผา่นระบบ Zoom 

16 ธนัวาคม  เวลา .  น. นายพงษศ์กัดิ เสริมศกัดิศศิธร รองประธาน ประชุมคณะกรรมการ

และอนุกรรมการศูนยอ์าํนวยการความปลอดภยัทางถนนจงัหวดัฉะเชิงเทรา และหน่วยงานภาคีเครือข่ายที

เกียวขอ้ง ครังที /  ณ หอ้งประชุมมรุพงษศิ์ริพฒัน์ ชนั  ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

16 ธันวาคม  เวลา 10.00 น. นายจิตรกร เผด็จศึก ประธาน และคณะกรรมการหอการคา้ฯ 

ร่วมงาน “ วนัรวมนําใจ สู่กาชาด ประจําปีงบประมาณ  ” ณ หอประชุมอาํเภอเมืองฉะเชิงเทรา 

(หอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา สนบัสนุนเงินจาํนวน ,  บาท) 

 ธนัวาคม  เวลา .  น. นายจิตรกร เผด็จศึก ประธาน เขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการสรร

หากรรมการลุ่มนาํผูท้รงคุณวุฒิในเขตลุ่มนาํบางปะกง ครังที /  ณ หอ้งประชุมพระยาศรีสุนทรโวหารฯ 

(นอ้ย อาจารยางกูร) ชนั  ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา อาํเภอเมืองฉะเชิงเทรา จงัหวดัฉะเชิงเทรา 

 ธันวาคม  เวลา .  – .  น. นายณรงค์ศกัดิ  แก้วเมืองเพชร รองประธาน ร่วมการ

ประชุมรับฟังความคิดเห็นประชาชนและหน่วยงานทีเกียวขอ้ง (ครังที ) ในรูปแบบการประชุมทางไกลผ่าน

สืออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom cloud Meetings) งานศึกษาจดัทาํแผนแม่บทการพฒันาโครงข่ายทางหลวงพิเศษ

ระหว่างเมืองและระบบราง (MR-MAP) ณ ห้องธารทิพย ์โรงแรมแคนทารี  ตาํบลท่าตูม อาํเภอศรีมหา

โพธิ จงัหวดัปราจีนบุรี 

 ธนัวาคม  เวลา .  – .  น. นายจอมพงษ ์ ชูทมัทิม เลขาธิการ ร่วมประชุมระดมความ

คิดเห็นออกแบบเครือข่ายเชิงยุทธศาสตร์ดา้นวิทยาศาสตร์ วิจยัและนวตักรรม ระดบัพืนทีเครือข่ายเศรษฐกิจ

ฐานรากภาคตะวนัออก ผา่นแอปพลิเคชนั Zoom Meeting ID: 657 4362 2982 Passcode: 15231 

 ธนัวาคม  เวลา .  น. นายจิตรกร เผด็จศึก ประธาน และคณะกรรมการหอการคา้ฯ ร่วม

ประชุมโครงการ Smart City เมืองอจัฉริยะ ฉะเชิงเทรา และโครงการสัมปทานทีจอดรถอตัโนมัติ Lotte 

Automated Parking ณ หอการคา้ จงัหวดัฉะเชิงเทรา  

 ธันวาคม  เวลา .  น. นายจอมพงษ์  ชูทมัทิม เลขาธิการ ร่วมประชุมคณะกรรมการ

ประสานและขบัเคลือนนโยบายสานพลงัประชารัฐประจาํจงัหวดัฉะเชิงเทรา ณ ห้องประชุมพระยาศรีสุนทร

โวหารฯ (นอ้ย อาจารยางกูร) ชนั  ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

 ธันวาคม  เวลา .  น. นายจิตรกร เผด็จศึก ประธาน ประชุมคณะกรรมการกาํหนดราคา

ทรัพยจ์งัหวดัฉะเชิงเทรา ณ สาํนกังานบงัคบัคดีจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

 ธันวาคม  เวลา .  น. นายสมพงษ ์นาํศรีเจริญสุข กรรมการ ร่วมประชุมคณะกรรมการ

ศูนยอ์าํนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจงัหวดัฉะเชิงเทรา ครังที /  ประจาํเดือนธันวาคม 

 ณ หอ้งประชุมมรุพงษศ์ิริพฒัน ์ชนั  ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

 ธนัวาคม  เวลา .  – .  น. ร่วมประชุมโดยวิธี Conference Call ผา่นทางระบบ   Zoom 

meetings  



 ธนัวาคม  เวลา .  – .  น. นายอาทร ผดุงเจริญ รองประธาน ร่วมประชุมผงันาํ ครังที  

โครงการจดัทาํผงันาํ ลุ่มนาํบางปะกง ณ ห้องประชุมชลธี  โรงแรมซันธารา เวลเนส รีสอร์ท อาํเภอเมือง

ฉะเชิงเทรา จงัหวดัฉะเชิงเทรา 

 ธันวาคม  เวลา .  – .  น. นายพงษ์ศักดิ เสริมศักดิศศิธร รองประธาน ประชุม

คณะกรรมการและทีปรึกษาคณะกรรมการบริหารอุตสาหกรรมจงัหวดัฉะเชิงเทรา ครังที /  ณ ห้อง

ประชุมมรุพงษศ์ิริพฒัน์ ชนั  ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

 ธนัวาคม  เวลา .  น. นายยุทธนา มาตเจือ รองประธาน ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการ

พิจารณากาํหนดและปรับปรุงเงือนไขในใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจาํทางด้วยรถทีใช้ในการ

ขนส่งสัตวห์รือสิงของประจาํจงัหวดัฉะเชิงเทรา ครังที /  ณ ห้องประชุมศูนย ์GPS ฉะเชิงเทรา ชนั  

สาํนกังานขนส่งจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

 ธันวาคม  เวลา .  – .  น. นายอาทร ผดุงเจริญ รองประธาน ร่วมประชุมรับฟังความ

คิดเห็นต่อร่างกรอบแนวทางการยกร่างกฎหมายการใช้นาํอย่างประหยดันาํและการใช้นาํซาํในพืนทีอีอีซี 

ผา่นแอปพลิเคชนั Zoom  

24 ธันวาคม  เวลา . - .  น. นายจิตรกร เผด็จศึก ประธาน เป็นวิทยากรอบรมเกษตรกร

เรืองแผนดา้นการตลาดนาํการผลิต ณ สาํนกังานเกษตร อาํเภอราชสาส์น จ.ฉะเชิงเทรา 

 ธันวาคม  เวลา .  – .  น. นายจิตรกร เผด็จศึก  ประธาน ร่วมประชุมกับ

คณะกรรมาธิการฯ ณ หอ้งประชุมมรุพงษศ์ิริพฒัน์ ชนั  ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

 ธันวาคม  เวลา .  น. นายจิตรกร เผด็จศึก ประธาน ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ

ประจาํเดือนธนัวาคม  ณ สถานทีตงัหน่วยงานของท่าน 

27 ธันวาคม  เวลา .  น. นายจิตรกร เผด็จศึก ประธาน ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อ

ระดบัจงัหวดัฉะเชิงเทรา ณ ห้องมรุพงษศ์ิริพฒัน์ ชนั  ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

 ธันวาคม  เวลา .  น. นายจิตรกร เผด็จศึก ประธาน ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการ

ประชาสัมพนัธ์แห่งชาติระดับจงัหวดัครังที  ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ.  ณ ห้องประชุมพระยาศรี

สุนทรโวหาร (นอ้ย อาจารยางกูร) ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

 ธันวาคม  เวลา .  น. นายพรชัย ธรรมจรูญ ผูจ้ดัการฯ ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการ

ส่งเสริมและพฒันาคุณภาพชีวิตคนพิการประจาํจงัหวดัฉะเชิงเทรา ณ ห้องประชุมพระยาศรีสุนทรโวหาร 

(นอ้ย อาจารยางกูร) ชนั  ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา 
 


