
รายงานกิจกรรมเดือนสิงหาคม  

- กจิกรรมร่วมกบัหอการค้าไทยและหอการค้าจังหวัดอืนๆ 

26 สิงหาคม 2564 เวลา 14.00- 16.00 น. นายโชติอนนัต ์ ปินถานนัต ์ประธาน YEC จงัหวดัฉะเชิงเทรา 

ร่วมระดมความคิดเห็นเชิงลึกระหว่างหอการคา้ไทย กลุม่ YEC  และมหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย กลุ่ม  กลุ่มการ

ส่งเสริมนกัศึกษาไดค้วามรู้และประสบการณ์ (พ ีYEC สอนนอ้งเด็กหวัการคา้ )  ผา่น Video Conference (ระบบ 

Webex) 

 27 สิงหาคม 2564 เวลา 10.00- 12.00 น. นายโชติอนนัต ์ ปินถานนัต ์ประธาน YEC จงัหวดัฉะเชิงเทรา 

ร่วมประชุมระดมความคิดเห็นเชิงลึกระหว่างกลุ่มหอการคา้ไทย กลุ่ม YEC  และมหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย กลุ่มที 

 กลุ่มการใหค้าํปรึกษาทางธุรกิจหลกัสูตรอบรมและพฒันาโครงการความร่วมมือใหม ่ ผา่น Video Conference 

(ระบบ Webex) 

- กจิกรรมร่วมภาครัฐ 

 สิงหาคม  เวลา .  - .  น. นายจอมพงษ ์ ชูทบัทิม เลขาธิการ ร่วมประชุมเชิงปฏิบติัการเพอื

รับฟังความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะต่อร่างพระราชบญัญติัสิทธิมนุษยชน พ.ศ... ครังที /ภาคกลาง ผา่นระบบ

อิเลก็ทรอนิกส์ Meeting 

 สิงหาคม  เวลา .  น. นายจิตรกร เผด็จศึก ประธาน ร่วมเป็นเกียรติในการปล่อยรถขบวนโมบาย

พาณิชยล์ดราคาช่วยประชาชนกระตุน้เศรษฐกิจฐานราก ณ บริเวณสนามหนา้ศาลาจตัุรมุข จงัหวดัฉะเชิงเทรา 

 สิงหาคม   เวลา .  น. นายจิตรกร เผด็จศึก  ประธาน ร่วมประชุมหวัหนา้ส่วนราชการ

ประจาํเดือนกรกฎาคม  ณ หอ้งประชุมมรุพงศศิ์ริพฒัน์ ชนั  ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

 สิงหาคม   เวลา . - .  น. นายมนสั ตนังาม รองประธาน ร่วมประชุมเพือระดมความคิดเห็น 

เส้นทางท่องเทียววิถีถิน ยลงานศิลป์เมืองฉะเชิงเทรา โดยเป็น Teleconference ผา่น Microsft Teams 

  สิงหาคม  เวลา .  น. นายอาทร ผดุงเจริญ รองประธาน ร่วมประชุมคณะทาํงานแผนและ

ฐานขอ้มูล ทรัพยากรนาํจงัหวดัฉะเชิงเทรา ครังท ี  /   ผา่นสืออิเล็กทรอนิกส์โดยใช ้Application Zoom Cloud 

Meeting 

  สิงหาคม  เวลา .  น. นายอาทร ผดุงเจริญ รองประธาน ร่วมประชุมคณะทาํงานการขบัเคลือน

อุตสาหกรรมเชิงนิเวศกลุ่มโรงงานนิคมอุตสาหกรรมเกตเวยซิ์ตี อาํเภอแปลงยาว จงัหวดัฉะเชิงเทรา ครังที  /  

ณ หอ้งประชุมมรุพงศศิ์ริพฒัน ์ชนั  ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

 สิงหาคม  เวลา . - .  น. นายอาทร ผดุงเจริญ รองประธาน ร่วมประชุมผ่านทางไกลเพอืรับ

ฟังความคิดเห็นต่อการดาํเนินงาน (ร่าง) แผนสิงแวดลอ้มในพนืทีเขตภาคพิเศษภาคตะวนัออก ระยะท ี  และแผน



สิงแวดลอ้มระดบัจงัหวดั และระบบขอ้มูลสารสนเทศเพอืการบริหารจดัการ จงัหวดัฉะเชิงเทราประชุมทางไกล

ผา่นสืออิเลก็ทรอนิกส์  Zoom 

 สิงหาคม  เวลา .  น. นายจิตรกร เผด็จศึก ประธาน ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารงาน

จงัหวดัแบบบูรณาการการ กบจ. จงัหวดัฉะเชิงเทรา ครังที  /   ณ หอ้งประชุมมรุพงศริ์พฒัน์ ชนั  ศาลากลาง

จงัหวดัฉะเชิงเทรา ประชุมผา่นระบบ Application Zoom Cloud Meeting 

 สิงหาคม  เวลา .  น. นายจอมพงษ ์ ชูทบัทิม เลขาธิการ ร่วมประชุมคณะกรรมการเพอืแกไ้ข

ปัญหาเกษตรกรอนัเนืองมาจากผลิตผลทางการเกษตรระดบัจงัหวดัเชิงเทรา ครังที  /  ผา่นระบบZoom  

Meeting 

 สิงหาคม  เวลา .  - .  น. นายจอมพงษ ์ ชูทบัทิม ร่วมรับฟังความคิดเห็นผา่นทางไกลต่อร่าง

แผนสิงแวดลอ้มในพืนทีเขตพฒันาเศรษฐกิจภาคตะวนัออกระยะที  พ.ศ.  -  และระบบขอ้มลูสารสนเทศ

เพอืการบริหารจดัการระดบัพนืทีเขตพฒันาพิเศษภาคตะวนัออกประชุมทางไกลผา่นสืออิเล็กทรอนิกส์  Zoom  

 สิงหาคม  เวลา .  - .  น. นายอาทร ผดุงเจริญ รองประธาน ร่วมประชุมประชาพิจารณาร่าง

แผนพฒันาการเกษตรและสหกรณ์ของจงัหวดัฉะเชิงเทราปี  -   ณ หอ้งประชุมสาํนกังานเกษตรและ

สหกรณ์จงัหวดัฉะเชิงเทรา โดยผา่นประชุมทางไกลออนไลน์ผา่นระบบ Application Zoom Cloud Meeting  

 สิงหาคม  เวลา .  น. นายจิตรกร เผด็จศึก ประธาน ร่วมประชุมคณะกรรมการกาํหนดราคา

ทรัพย ์จงัหวดัฉะเชิงเทราโดยประชุมออนไลน์ผา่นระบบ Google Meet 

13 สิงหา 2564 เวลา 08.30 - 16.30 นายจอมพงษ ์ ชูทบัทิม เลขาธิการ ร่วมฝึกอบรมการถ่ายทอดเทคโนโลยี

วิธีการใชง้านและปรับปรุงพฒันาระบบขอ้มลูสารสนเทศเพอืการบริหารจดัการอบรมทางไกล ผา่นสือ

อิเลค็ทรอนิกส์ Zoom 

 สิงหาคม เวลา .  น. นายจิตรกร เผด็จศึก ประธาน ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและ

พฒันาคุณภาพชีวิตคนพิการประจาํจงัหวดัฉะเชิงเทรา ครังที  /  โดย  Application Zoom Cloud Meeting  

 สิงหาคม  เวลา .  น. นายจิตรกร เผด็จศึก ประธาน ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการ

ประชาสัมพนัธแ์ห่งชาติระดบัจงัหวดั ครังที  /   ณ หอ้งประชุมพระยาศรีสุนทรโวหาร ชนั  ศาลากลาง

จงัหวดัฉะเชิงเทรา 

19 สิงหาคม 2564 เวลา 9.30 น. นายจอมพงษ ์ชูทบัทมิ เลขาธิการ ร่วมการประกวดหมู่บา้นรอบศูนย์

ศึกษาการพฒันาอนัเนืองมาจากพระราชดาํริโครงการ ๙:๑๐ ปฏิบตัิบูชา สืบสาน รักษา ต่อยอด เพอืพฒันาชุมชน 

ครังที  / 2564 ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ Zoom Cloud Meeting  



19 สิงหาคม 2564 เวลา 13.30 น.  นายจอมพงษ ์ชูทบัทิม เลขาธิการ ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการพฒันา

แรงงานและประสานงานการฝึกอาชีพจงัหวดั (กพร.ปจ.) ครังที  / 2564 ณ หอ้งประชุมสุนทรพิพิธ   ศาลากลาง

จงัหวดัฉะเชิงเทรา ผา่นระบบ Application Zoom Cloud Meeting 

 สิงหาคม  เวลา .  น. นายจิตรกร เผด็จศึก ประธาน ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการพฒันาการ

เกษตรและสหกรณ์จงัหวดัฉะเชิงเทรา ครังที  /   ผา่นระบบประชุมทางไกลออนไลน์ โดยใช้ Application 

Zoom Cloud Meeting 

24 สิงหาคม 2564 เวลา 9.30 - 12.00 น. นายจอมพงษ ์ชูทบัทิม เลขาธิการ ร่วมกิจกรรมตามภารกิจทีม

สนบัสนุนโรงงานปลอดภยัผา่นระบบออนไลน์โปรแกรม Zoom  ณ ห้องประชุมสาํนกังานอุตสาหกรรมจงัหวดั

ฉะเชิงเทรา 

15 กนัยายน 2564 เวลาสตูล 930 ถึง 12.00 น. นายจอมวงชูทบัทิมร่วมกิจกรรมนิเทศเพอืใหค้วามรู้ความ

เขา้ใจและติดตามผลการดาํเนินการของโรงงานทีถูกสังปิดชวัคราวและโรงงานทีมีการติดเชือในโรงงานครังทีสอง

ทางอิเลก็ทรอนิกส์โปรแกรมซูมหนา้ห้องประชุมสํานกังานอุตสาหกรรมจงัหวดัฉะเชิงเทราสอง 

23 สิงหาคม 2564 เวลา 8.00 - 13.00 น. นายไพฑูรย ์ตระการศกัดิกุล รองประธาน ร่วมประชุมสัมมนา

เผยแพร่ผลการดาํเนินโครงการวิเคราะห์ศกัยภาพพืนทีเขตประกอบการอุตสาหกรรมเพอืการพฒันาทียงัยนืดว้ย

ระบบ GIS (ภายใตค้่าใชจ่้ายในการพฒันาพนืทีอุตสาหกรรมเพอืรองรับการลงทุน) โดยการอบรมผ่านสือ

อิเลก็ทรอนิกส์ ผา่น( Video Conference) โดยโปรแกรม Zoom Meeting 

 26 สิงหาคม 2564 เวลา 13.30 น. นายพงษศ์กัดิ เสริมศกัดิศศิธร รองประธาน ร่วมประชุมคณะกรรมการ

ให้ความช่วยเหลือผูป้ระสบภยัพิบติัจงัหวดัฉะเชิงเทรา (ก.ช.ภ.จ.ฉช.)  ครังที  / 2564 ณ หอ้งประชุมสุนทรพิพิธ 

ชนั ศาลากลางจงัหวดัเชิงเทรา สาํหรับอาํเภอสนามชยัเขตและอาํเภอพนมสารคาม ประชุมและนาํเสนอผา่นระบบ 

Zoom  

27 สิงหาคม 2564 เวลา 14.30 น. นายจอมพงษ ์ชูทบัทิม เลขาธิการ ร่วมประชุมคณะทาํงานดาํเนิน

โครงการเชือมโยงระบายจาํหน่ายปลากะพง จงัหวดัฉะเชิงเทรา ผา่นระบบ Zoom Meeting 

 27 สิงหาคม 2564 นายจิตรกร เผด็จศึก ประธาน ร่วมประชุมหวัหนา้ส่วนราชการประจาํเดือนสิงหาคม 

2564 ผา่นระบบออนไลน์โดยใช ้Application Zoom Cloud Meeting 

30 สิงหาคม 2564 เวลา 08.30 - 16.30 น.  นายจิตรกร เผด็จศึก ประธาน ร่วมเป็นวิทยากรกิจกรรมร่วมกลุ่ม

และการสร้างเครือข่าย ภายใตโ้ครงการพฒันาศูนยเ์ครือข่ายปราชญช์าวบา้น ประจาํปีงบประมาณ 2564 ผา่นระบบ

ประชุมทางไกลออนไลน ์Application Zoom Meeting  



31 สิงหาคม 2564 เวลา 13.30 น. นายจอมพงษ ์ ชูทบัทิม เลขาธิการ ร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์

ส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมของภาคธุรกิจ ( CSR) จงัหวดัฉะเชิงเทรา ครังที  / 2564 ผ่านระบบประชุม

ออนไลน์ Zoom Meeting 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


