
รายงานกิจกรรมเดือนพฤศจิกายน  

- กจิกรรมร่วมกบัหอการค้าไทยและหอการค้าจังหวัดอืนๆ 

-  พฤศจิกายน  นายจิตรกร เผด็จศึก ประธาน นายจองพงษ์ชู  ทิมเลขาธิการ นายโชติ

อนันต์  ปินถานันท์ ประธาน YEC นายประโยชน์ โสรัจจกิจ ทีปรึกษากรรมการหอการคา้ไทย นายวฒันา 

รัตนวงศ์ กรรมการหอการคา้ไทย ร่วมสัมมนางานสัมมนาหอการคา้ทวัประเทศ ครังที  และร่วมงานรับ

รางวลัผู ้ว่าสําเภาทอง และงานร่วมรับรางวัลหอการค้ายอดเยียม ประจําปี  ณ ห้องประชุมใหญ่

มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย กรุงเทพมหานคร 

- กจิกรรมร่วมกบัภาครัฐ 

1 พฤศจิกายน 2564 นายจอมพงษ์ ทับทิม เลขาธิการ ร่วมประชุมคณะทํางานดําเนินโครงการ

ช่วยเหลือเกษตรกรผูเ้ลียงกุง้จงัหวดัฉะเชิงเทรา ณ หอ้งประชุมนนทรี ชนั สาํนกังานพาณิชยจ์งัหวดัเชิงเทรา 

 พฤศจิกายน 2564 เวลา 14.30 น. นายธวชัชยั เรืองสวสัดิ กรรมการ ร่วมประชุมคณะทาํงานฝ่ายขบวน

แห่หลวงพ่อโสธรทางนาํ ครังที  /2564 ณ หอ้งประชุมมรุพงศศิ์ริพฒัน์ ชนั  ศาลากลางจงัหวดัเชิงเทรา 

2 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.00 - 16.00 น. นายณรงค์ศักดิ แก้วเมืองเพชร รองประธาน นายจอม

พงษ์ ชูทับทิม เลขาธิการ ร่วมประชุมสรุปผลการคัดเลือกรูปแบบทางเลือกทีเหมาะสมสัมมนา ครังที

โครงการศึกษากว่า ความเหมาะสมออกแบบและประเมินผลกระทบสิงแวดล้อมการพัฒนา เชือมต่อ

โครงข่ายทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข  และหมายเลข  ณ ห้องชลธี  โรงแรมซันธาราเวล

เนสรีสอร์ท อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 

 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.30 น. นายจิตรกร เผด็จศึก ประธาน ร่วมประชุมคณะกรรมการ

อาํนวยการและคณะทาํงานและจัดงานหลวงพ่อโสธรและงานประจาํปี จงัหวดัฉะเชิงเทรา 2564 ณ ห้อง

ประชุมมรุพงศศิ์ริพฒัน์ ชนั  ศาลากลางจงัหวดัเชิงเทรา 

 พฤศจิกายน 2564  เวลา 09.30 - 12.00 น. นายณรงคศ์กัดิ  แกว้เมืองเพชร  รองประธานประชุมเพือ

ระดับระดมข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ครังที   การศึกษาออกแบบวางผงัพืนทีเฉพาะชุมชนเมือง

ฉะเชิงเทราอาํเภอเมืองจงัหวดัเชิงเทรา ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติชนัสองเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา 

อาํเภอเมืองจงัหวดัเทรา 

3 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.30 น. นายจิตรกร เผด็จศึก ประธาน ร่วมประชุมคณะกรรมการ

อาํนวยการและคณะทาํงานการจดังานนมสัการหลวงพ่อโสธรและงานประจาํปี จังหวดัฉะเชิงเทรา 2564 

ครังที  / 2564  ณ หอ้งประชุมห้องประชุมมรุพงศศิ์ริพฒัน์ ชนั  ศาลากลางจงัหวดัเชิงเทรา 



  พฤศจิกายน 2564  เวลา . - .  น. นายณรงค์ศกัดิ แก้วเมืองเพชร รวมการประชุมรับฟัง

ความคิดเห็นประชาชนและหน่วยงานที เกียวข้องครังทีหนึงในรูปแบบการประชุมทางไกลผ่านสือ

อิเล็กทรอนิกส์ Zoom cloud meeting เพือนําเสนอข้อมูลการศึกษาจัดทําแผนกลยุทธ์การลงทุนพัฒนา

โครงข่ายทางหลวงพิเศษระหวา่งเมืองโดยใชเ้งินทุนค่าธรรมเนียมผา่นทาง 

  5 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.30 น. นายพงศธ์ร  เผ่าบรรจง รองประธาน ร่วมประชุมคณะกรรมการ

กีฬาจงัหวดัฉะเชิงเทรา ครังที  / 2564  ณ หอ้งประชุมสุนทรพิพิธ ชนั  ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

  5 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.30-16.00 น.นายจิตรกร เผด็จศึก ประธาน ร่วมกิจกรรม เดินหน้า

ยทุธศาสตร์ขา้วไทย...พนัธุ์ใหม่เพือการเกษตร ผา่นระบบออนไลน์ Zoom Meeting  

 พฤศจิกายน 2564 นายจอมพงษ ์ ชูทบัทิม เลขาธิการ  ร่วมประชุมคณะกรรมการสรรหาบุคคลซึง

สมควรเป็นผูท้รงคุณวุฒิในคณะกรรมการส่วนจงัหวดัว่าดว้ยราคาสินคา้และบริการจงัหวดัฉะเชิงเทรา ห้อง

ประชุมศูนยด์าํรงธรรม ชนั  ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

 พฤศจิกายน 2564 เวลา .  น. นายจิตรกร เผด็จศึก ประธาน ร่วมรับฟังการแถลงข่าวงาน

นมสัการหลวงพ่อโสธรและงานประจาํปี จงัหวดัฉะเชิงเทรา พ.ศ.  ณ มุขดา้นหน้าพระอุโบสถ วดัโส

ธรวราราม วรวิหาร อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 

 พฤศจิกายน  เวลา .  น. นางอาภรณ์  ว ัชระ ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการและ

คณะทาํงานโครงการเพิมทักษะด้านอาชีพ แก่นักเรียนทีไม่ได้ เรียนต่อหลงัจบการศึกษาภาคบังคับ ผ่าน 

Application  Zoom cloud meeting 

 พฤศจิกายน  เวลา . - .  น. นายณรงคศ์กัดิ  แกว้เมืองเพชร รองประธาน ร่วมประชุม

เพือนาํเสนอผลสรุปของโครงการการศึกษา ออกแบบวางผงัเมืองพืนทีเฉพาะชุมชนเมืองฉะเชิงเทรา อ.เมือง 

จ.ฉะเชิงเทรา รูปแบบการประชุมผา่นสืออิเล็กทรอนิกส์ (Video Conference)  

 พฤศจิกายน  เวลา .  น. นายจิตรกร เผด็จศึก ประธาน ร่วมประชุมคณะกรรมการ

กาํหนดพืนทีทีจะเดินสาํรวจออกโฉนดทีดิน ครังที /  ณ ห้องประชุมสาํนกังานทีดินจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

 พฤศจิกายน  เวลา .  น.นายณรงค์ศักดิ แก้วเมืองเพชร รองประธาน ร่วมประชุม

คณะกรรมการแก้ไขปัญหารถบรรทุกนาํหนักเกินพิกดัอตัราทีกฏหมายกาํหนด ในพืนทีจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

ครังที /   ณ ห้องประชุมพระยาศรีสุนทรโวหารหาร (นอ้ย อารยางกุล) ชนั  ศาลากลางจงัหวดัเชิงเทรา 

 พฤศจิกายน  เวลา .  น. นางอาภรณ์ วชัระ รองประธานร่วมประชุมคณะกรรมการ

ขับเคลือนโครงการเพิมทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ ณ ห้อง

ประชุมพระยาศรีสุนทรโวหารหาร (นอ้ย อารยางกุล) ชนั  ศาลากลางจงัหวดัเชิงเทรา 



 พฤศจิกายน  เวลา . น.หอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา สนับสนุนไข่ตม้  ฟองในพิธี

บวงสรวงการจดังานนมสัการหลวงพ่อโสธรและงานประจาํปีจงัหวดัฉะเชิงเทรา  ณ หน้าบริเวณมุข

ดา้นหนา้วดัโสธรวรวิหาร อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 

 พฤศจิกายน  เวลา .  - .  น. นายณรงค์ศักดิ แก้วเมืองเพชร รองประธาน ร่วม

ประชุมสนบัสนุนสรุปผลการศึกษาโครงการสัมมนา ครังที  โครงการสาํรวจและออกแบบทางหลวง  ช่อง

จราจรทางเลียงเมืองฉะเชิงเทราด้านเหนือ ณ โรงแรมซันธาราเวล เนสรีสอร์ท แอนโฮเทล จังหวัด

ฉะเชิงเทรา 

                 พฤศจิกายน  เวลา .  น - .  น. นายมนัส ตันงาม รองประธาน ร่วมสัมมนาการ

สนับสนุนบริหารทางการเงินเพือฟืนฟูธุรกิจหลัง โควิด-  สําหรับผู ้ประกอบการใน EEC ผ่านสือ

อิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบ Zoom Meeting 

 พฤศจิกายน  เวลา .  - .  น. นายณรงค์ศักดิ แก้วเมืองเพชร รองประธาน ร่วม

ประชุมสรุปผลการศึกษาโครงการสัมมนา ครังที  โครงการสํารวจและออกแบบทางแยกต่างระดบั ตดัทาง

หลวงหมายเลข  กับทางหลวงหมายเลข  แยกพนมสารคามและทางหลวงหมายเลข  ผ่าน

โปรแกรม Zoom Meeting 

  พฤศจิกายน  นายจิตรกร เผด็จศึก ประธาน  ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณากาํหนด

และปรับปรุงเงือนไขในใบอนุญาตประกอบการขนส่ง ไม่ประจาํทางด้วยรถทีใช้ในการขนส่งสัตว์หรือ

สิงของประจาํจงัหวดัเชิงเทรา ครังที /  ณ ห้องประชุมศูนย ์GPS ฉะเชิงเทรา ชนั  สํานักงานขนส่ง

จงัหวดัเชิงเทรา  

 และ  พฤศจิกายน  นายจิตรกรเผด็จศึก ประธาน ร่วมกิจกรรมเดินแบบผา้ไทย ณ บูธชมรม

แม่บา้นมหาดไทยจงัหวดัฉะเชิงเทราในงานนมสัการหลวงพ่อโสธรและงานประจาํปี  บริเวณสนามหนา้

ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

 พฤศจิกายน  เวลา .  น. นายจิตรกร เผด็จศึก ประธานร่วมประชุมมอบนโยบายการ

ขบัเคลือนการจดัความยากจนและพฒันาคนทุกช่วงวยัอยา่งยงัยืนตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงผา่น

ระบบ ณ หอ้งประชุมพระยาศรีสุนทรโวหารหาร (นอ้ยอารยางคก์ูล) ชนั  ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา  

 พฤศจิกายน  เวลา .  - .  น. นายพงษศ์กัดิ  เสริมศกัดิศศิธร รองประธานร่วมประชุม

จดัทาํประเด็นทีสอดคลอ้งกบัเรืองสือสารทีสําคญั ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ.  ครังที  /  ณ ห้อง

ประชุมพระยาศรีสุนทรโวหาร ชนั  ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา  



24 พฤศจิกายน  เวลา .  น. นายจิตรกร เผด็จศึก ประธาน ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารงาน

จงัหวดัแบบบูรณา (ก.บ.จ) จงัหวดัฉะเชิงเทรา ครังที /   ณ ห้องประชุมมรุพงศ์ศิริพฒัน์ ชัน  ศาลากลาง

จงัหวดัเชิงเทรา 

 พฤศจิกายน  เวลา .  น. นายจิตรกร เผด็จศึก ประธาน ร่วมประชุมเชิงปฏิบติัการจดัทาํ

แผนปฎิบติัการดา้นการพฒันาอุตสาหกรรมจงัหวดั ปีงบประมาณพ.ศ.  ณ ห้องประชุม ชนั  สํานกังาน

อุตสาหกรรมจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

 พฤศจิกายน  เวลา .  น.นายจิตรกร เผด็จศึก ประธาน ร่วมประชุมหารือความคืบหน้า

โครงการสร้างบณัฑิตพนัธุ์ใหม่และกาํลงัคนเพือตอบโจทยภ์าคการผลิตตามนโยบายการรูปอุดมศึกษาไทย 

ณ หอ้งประชุมสุนทรพิพิธ ชนั  ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

   พฤศจิกายน  เวลา . - .  น.นายมนัส ตนังาม ร่วมประชุมกลุ่มย่อย ( Focus Group) 

แนวทางและความเป็นไปไดใ้นการใชห้มายหรือระเบียบทีเกียวของ เพอืส่งเสริมมาตรฐานการท่องเทียวไทย  

ทางออไลน์ Zoom meeting ของพนืทีภาคกลาง  

 พ ฤศจิก ายน   เวลา . - .  น . นาย จิตรกร เผด็จ ศึก  ป ระธาน ร่วมประชุม

คณะอนุกรรมการพฒันาการเกษตรและสหกรณ์จงัหวดัฉะเชิงเทรา ครังที  /  ณ สถานทีตงัหน่วยงาน

ของท่านผ่านระบบประชุมทางไกลออนไลน์โดยใช ้Application  Zoom cloud meeting 

- กจิกรรมอืนๆ 

 พฤศจิกายน  เวลา .  - .  น. นายจิตรกร เผด็จศึก ประธาน ร่วมพิธีเปิดงาน  

ROBINSON MOTOR  SHOW 2021 ระหว่างวนัที  พฤศจิกายน-  ธนัวาคม  รวม  วนั ณ บริเวณ

ลานอเนกลานเอนกประสงค ์ชนั  ศูนยก์ารคา้โรบินสันไลฟ์สไตล ์ฉะเชิงเทรา 

 


