
รายงานกิจกรรมเดือนกันยายน  

- กจิกรรมร่วมกบัหอการค้าอนืๆ 

 กนัยายน  เวลา .  - .  น. ประธานและคณะกรรมการหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา ร่วม

ตอ้นรับและร่วมประชุมกบัประธานและคณะกรรมการหอการคา้ไทย ณ ห้องประชุม สาํนักงานหอการคา้

จังหวดัฉะเชิงเทรา และเวลา . - .  น. รับประทานอาหารคาํ ณ สวนอาหารเก้ามณี อ.เมือง จ.

ฉะเชิงเทรา  

 -  กนัยายน  ประธานและคณะกรรมการหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา  ร่วมประชุมคณะกรรมการพฒันา

เศรษฐกิจพืนที ภาคตะวนัออกและภาคกลาง หอการค้าไทย ครังที /  ณ โรงแรมซันธารา เวลเนส รีสอร์ท จ.

ฉะเชิงเทรา 

   กนัยายน  เวลา .  - .  น. ประธานและคณะกรรมการหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา ไดพ้า

คณะ ประธานและคณะกรรมการหอการคา้ไทย เยียมชมหมู่บา้นนาํตาลสด แหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาทอ้งถิน 

(การท่องเทียวทางการเกษตร) และ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บา้นเกษตรกรปากนาํโจโ้ล ้ต.ปากนาํ อ.บางคลา้ 

จ.ฉะเชิงเทรา  

11-15 กนัยายน  นายสมชัญ ์ ยงศิริ ประธาน นกัธุรกิจรุ่นใหม่ (YEC) หอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา ร่วม 

โครงการอบรม หลกัสูตร ผูป้ระกอบการรุ่นใหม่ หัวใจพอเพียง รุ่นที  ( SEED 3 ) ณ โรงแรมแกรนด์ ไชน่า เยาวราช 

กรุงเทพฯ 

 หอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา ร่วมมลูนิธิสานสมัพนัธ ์และสโมสรไลออนส์จงัหวดัฉะเชิงเทรา ร่วม

กิจกรรมมอบทุนการศึกษาใหก้บันกัเรียน จาํนวน  คน ในวนัที  กนัยายน  ณ บริษทั จิตรกรขนส่ง 

จาํกดั ต.หนา้เมือง อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 

หอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา ร่วมกบัสภาอุตสาหกรรมจงัหวดัฉะเชิงเทรา ร่วมมอบดอกไมจ้นัทน์  

จาํนวน ,  ดอก ให้กับจงัหวดัฉะเชิงเทรา เพือใช้ในพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระ

ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชในวนัที  กนัยายน  เวลา .  น. ณ ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

หอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา ร่วมงานเกษียณอายรุาชการ นายอนุกูล  ตงัคณานุกูลชยั  ผูว้่าราชการ

จงัหวดัฉะเชิงเทรา และหวัหนา้ส่วนราชการ ครบวาระในการตาํแหน่งใน ปี  จาํนวน  ท่าน  ในวนั

พฤหสับดีที  กนัยายน  เวลา .  น. ณ ห้องประชุม ชนั  อาคารรานครินทร์ มหาวิทยาลยัราชภฎั

ราชนครินทร์ ต.หนา้เมือง   อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 

หอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา ร่วมส่ง นายอนุกูล  ตงัคณานุกูลชยั  ผูว้่าราชการจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

ออกเดินทางจากบา้นพกัผูว้่าราชการจงัหวดั ในวนัเสาร์ที 30 กนัยายน 2560 เวลา 09.09 น. ณ บา้นพกัผูว้่า

ราชการจงัหวดั 



หอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา ร่วมตอ้นรับ นายสุวิทย ์คาํดี เดินทางมารับตาํแหน่งผูว้่าราชการจงัหวดั

ฉะเชิงเทรา ในวนัเสาร์ที 30 กนัยายน 2560 เวลา 13.30 น. ณ บา้นพกัผูว้่าราชการจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

   

- กจิกรรมร่วมกบัภาครัฐ 

 กนัยายน  เวลา .  น. นายวฒันา  รัตนวงศ ์ประธาน ร่วมประชุมคณะกรรมการรักษาความมนัคง

และความสงบเรียบร้อยจงัหวดัฉะเชิงเทรา ครังที /  ณ ห้องประชุมพุทธโสธร ชนั  สาํนักงานสาธารณสุข

จงัหวดัฉะเชิงเทรา 

 กนัยายน  เวลา .  น. นายชาลี  เจริญสุข กรรมการกิตติมศกัดิ  ร่วมประชุมคณะกรรมการจดัรูป

ทีดินเพือการพฒันาพืนทีส่วนจงัหวดัฉะเชิงเทรา ครังที /  ณ หอ้งประชุมศูนยข์อ้มูลอาเซียน ชนั  ศาลากลาง

จงัหวดัฉะเชิงเทรา  

 กนัยายน  เวลา .  น. นายชาลี  เจริญสุข กรรมการกิตติมศกัดิ ร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์

อาํนวยการป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติด ณ ห้องประชุมพุทธโสธร ชัน  สํานักงานสาธารณสุขจงัหวดั

ฉะเชิงเทรา 

7 กันยายน  เวลา .  น. นางอาภรณ์  วชัชระ รองประธาน ร่วมประชุมคณะทาํงานการพฒันา

บุคลากร การศึกษา การวิจัย และเทคโนโลยี ภายใต้คณะอนุกรรมการ ขับเคลือน นโยบายการพฒันาระเบียง

เศรษฐกิจพิเศษภาคตะวนัออก จงัหวดัฉะเชิงเทรา ครังที /  ณ ประชุมศุภกิจวิเลขาการ ชนั  ศาลากลาง จงัหวดั

ฉะเชิงเทรา  

7 กันยายน  เวลา .  น. นายจิตรกร เผด็จศึก รองประธาน  ร่วมประชุม คณะกรรมการอาหาร

ปลอดภัยจังหวัดฉะเชิงเทรา ครังที /  ณ ห้องประชุมพุทธโสธร ชัน  สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด

ฉะเชิงเทรา  

 กนัยายน  เวลา .  - .  น. นายจอมพงษ์ ชูทับทิม เลขาธิการ ร่วมประชุมเพือรับฟังความ

คิดเห็นต่อร่างแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการจังหวัด ฉบับที  พ.ศ. -  (แผนปฏิบัติการภายใต้

แผนพฒันาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ ฉบบัที  พ.ศ. -  ณ โรงแรมแกรนด์ รอยลั พลาซ่า อ.เมือง จ.

ฉะเชิงเทรา 

 กันยายน  เวลา .  - .  น. นายจอมพงษ์ ชูทับทิม เลขาธิการ ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ

ทบทวนแผนพฒันาจงัหวดัฉะเชิงเทรา  ปี ( - ) และการจดัทาํแผนปฏิบติัราชการ ประจาํปีงบประมาณ 

พ.ศ.  ณ โรงแรมแกรนด ์รอยลั พลาซ่า จงัหวดัฉะเชิงเทรา 

 กนัยายน  เวลา .  น. นายประโยชน์ โสรัจจกิจ รองประธาน ร่วมประชุมทีปรึกษาผงัเมืองรวม

ชุมชนแปลงยาว จงัหวดัฉะเชิงเทรา ณ หอ้งประชุมศนูยข์อ้มลูอาเซียน ชนั  ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา 



 กนัยายน  เวลา .  น. นายจิตรกร  เผด็จศึก รองประธาน ร่วมประชุมประชาพิจารณ์การทบทวน

แผนพฒันาจงัหวดัฉะเชิงเทรา  ปี ( - ) และการจดัทาํแผนปฏิบติัราชการ ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ.   

ณ โรงแรมซนัธารา เวลเนส รีสอร์ท จงัหวดัฉะเชิงเทรา 

 กันยายน  เวลา .  น.นายชาลี เจริญสุข  กรรมการกิตติมศกัดิ ร่วมประชุมคณะกรรมการ

บริหารงานจงัหวดัแบบบูรณาการ (ก.บ.จ) จงัหวดัฉะเชิงเทรา ครังที /  ณ ห้องประชุมศูนยสุ์นทรพิพิธ ชนั  

ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

 กนัยายน  เวลา .  น. นายจิตรกร  เผด็จศึก รองประธาน ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการ

บริหารกองทุนพฒันาเอสเอม็อี ตามแนวประชารัฐจงัหวดัฉะเชิงเทรา ครังที /  ณ หอ้งประชุมศนูยข์อ้มลู

อาเซียน ชนั  ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

 กนัยายน  เวลา 13.00 น.นายวฒันา  รัตนวงศ ์ประธาน ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการติดตามกาํกบั

ดูแลการบริหารจดัการขา้วระดบัจงัหวดั ครังที /  ณ หอ้งประชุมสาํนกังานเกษตรจงัหวดัฉะเชิงเทรา                                                                                                                        

 -  กนัยายน   นายมนัส  ตนังาม รองประธาน ร่วมประชุมขบัเคลือนการประสานพลงัรองรับการัฒ

นาเขตพืนทีระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ ภาคตะวนัออก (ชลบุรี ระยอง ฉะเชิงเทรา) ณ โรงแรมไดอาน่าการ์เดน้ รีสอร์ท 

พทัยาเหนือ จงัหวดัชลบุรี  

 กนัยายน  เวลา .  น. นายณัฏฐ์  กิตติกูล กรรมการ ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณา

เงือนไขใบอนุญาตประกอบการขนส่ง ไม่ประจาํทาง ประจาํจงัหวดัฉะเชิงเทรา ครังที /  ณ ห้องประชุมนาม 

ตณัฑกุล  สาํนกังานขนส่งจงัหวดัฉะเชิงเทรา  

 กันยายน  เวลา .  น. นายพรชัย  ธรรมจรูญ ผูจ้ ัดการหอการค้าฯ ร่วมประชุมคณะกรรม

อนุกรรมการส่งเสริมและพฒันาคุณภาพชีวิตคนพิการ ประจาํจงัหวดัฉะเชิงเทรา ครังที /  เวลา .  น. ณ  

หอ้งประชุมศนูยสุ์นทรพิพิธ ชนั  ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

 กนัยายน  เวลา . - .  น.นายอาทร ผดุงเจริญ รองประธาน ร่วมประชุมคณะทาํงาน

บูรณาการดา้นแผนยุทธศาสตร์พลงังานจงัหวดัฉะเชิงเทรา ครังที  ณ ห้องประชุมศูนยข์อ้มูลอาเซียน ชนั  

ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

 กนัยายน  เวลา .  น. นายณัฏฐ ์ กิตติกลู กรรมการ ร่วมประชุมคณะกรรมการควบคุมการขนส่ง

ทางบกประจาํจงัหวดัฉะเชิงเทรา ครังที /  ณ  หอ้งประชุมสุนทรพิพิธ ชนั  ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

 กนัยายน  เวลา . - .  น.นายชาลี เจริญสุข  กรรมการกิตติมศกัดิ ร่วมกิจกรรมส่งเสริมการ

ออกกาํลงักาย กีฬาเพือมวลชน .  ( Sport for all 4.0 ) จงัหวดัฉะเชิงเทรา ณ บริเวณลานหน้าศาลากลางจงัหวดั

ฉะเชิงเทรา  



 กนัยายน  เวลา .  น. นายมนสั  ตนังาม รองประธาน ร่วมประชุมคณะทาํงานฝ่ายอาํนวยความ

สะดวกประชาชนในพิธีถวายดอกไมจ้นัทน์ จงัหวดัฉะเชิงเทรา ณ ห้องประชุมสาํนักงานเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา 

ชนั   

 กนัยายน  เวลา .  น. นายชาลี เจริญสุข  กรรมการกิตติมศกัดิ  ร่วมประชุมคณะกรรมการพฒันาแรงงานและ

ประสานงานการฝึกอาชีพ จงัหวดัฉะเชิงเทรา (  กพร.ปจ.ฉช.) ครังที /  ณ หอ้งประชุมสุนทรพิพิธ ชนั  ศาลากลางจงัหวดั

ฉะเชิงเทรา  

 กนัยายน  เวลา .  น. นายวฒันา  รัตนวงศ ์ประธาน ร่วมประชุมคณะกรรมการกาํหนดราคา

ทรัพยจ์งัหวดัฉะเชิงเทรา ณ สาํนกังานบงัคบัคดีจงัหวดัฉะเชิงเทรา  

 กันยายน  เวลา .  น.  นายชาลี เจริญสุข  กรรมการกิตติมศกัดิ ร่วมประชุมคณะกรรมการ

ประสานและขับเคลือนนโยบายสานพลงัประชารัฐ ประจาํจังหวดัฉะเชิงเทรา (  คสป.) ครังที /  ณ ห้อง

ประชุมศนูยข์อ้มลูอาเซียน ชนั  ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

25 กนัยายน 2560 เวลา 09.30 น. นายณรงคศ์กัดิ  แกว้เมืองเพชร ปฏิคม ร่วมประชุมคณะกรรมการ

รักษา 

ความมนัคงและความสงบเรียบร้อย จังหวดัฉะเชิงเทรา ครังที 9/2560 ณ ห้องประชุมพุทธโสธร ชนั 3 

สาํนกังานสาธารณสุขจงัหวดัฉะเชิงเทรา  

25 กนัยายน 2560 เวลา 13.30 น. นายชาลี  เจริญสุข กรรมการกิตติมศกัดิ ร่วมประชุมคณะกรรมการ

ศนูย ์

อาํนวยการป้องกนัและปราบปรามยาเสพติดจงัหวดัฉะเชิงเทรา ครังที 9/2560  ณ หอ้งประชุมพุทธโสธร ชนั 

3 สาํนกังานสาธารณสุขจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

25  กนัยายน  เวลา .  น. นายประโยชน์  โสรัจจกิจ รองประธาน  ร่วมประชุมคณะที

ปรึกษาผงั 

เมืองรวมเมืองฉะเชิงเทรา ครังที /  ณ ห้องประชุมศูนยข์้อมูลอาเซียน ชัน  ศาลากลางจังหวัด

ฉะเชิงเทรา 

26  กนัยายน  เวลา .  น. นายชาลี  เจริญสุข กรรมการกิตติมศกัดิ นายณรงคศ์กัดิ  แกว้เมือง

เพชร ปฏิคม ร่วมประชุม  ร่วมประชุม กรอ.จงัหวดัฉะเชิงเทรา ครังที /  ณ ห้องประชุมศูนยข์อ้มูล

อาเซียน ชนั  ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา 



27 กนัยายน  เวลา .  น. นายวฒันา  รัตนวงศ ์ประธาน ร่วมงาน อยู่ดว้ยรัก จากอาลยั เมือ

ห่างไกล ใจผกูผนั นายมนตรี  เรืองอุไร อุตสาหกรรม จงัหวดัฉะเชิงเทรา  ณ โรงแรมแกรนด์รอยลั พลาซ่า 

ฉะเชิงเทรา  

 กันยายน  เวลา .  น. นายวฒันา  รัตนวงศ ์ ประธาน นายชาลี  เจริญสุข กรรมการ

กิตติมศกัดิ 

นายจิตรกร  เผด็จศึก รองประธาน นายณรงค์ศกัดิ  แกว้เมืองเพชร ปฏิคมร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ 

ประจาํเดือน กนัยายน  ณ ห้องประชุมศรีสยาม ชัน  อาคารราชนครินท์ มหาวิทยาลยัราชภัฎราช

นครินทร์ และในการประชุมครังนี นายอนุกลู  ตงัคณานุกลูชยั  ผูว้่าราชการจงัหวดัฉะเชิงเทรา แสดงความ

ยนิดีกบัคุณณรงคศ์กัดิ แกว้เมืองเพชร ปฎิคมหอการคา้ฯ  นกักีฬายงิปืนรณยทุธทีมชาติไทย ทีควา้รางวลัรอง

แชมป์โลกประเภท คลาสลิค ซีเนียร์ ในการแข่งขนักีฬายิงปืนสันรณยุทธ ชิงแชมป์โลกรายการ ไอพีเอสซี 

แฮนดก์นั เวิร์ดซู๊ด 2017 ทีเมืองซาโตรูว ประเทศฝรังเศสระหว่างวนัที 26 สิงหาคม - 3 กนัยายน 2560 

 กนัยายน  เวลา .  น. นายจอมพงษ์  ชูทบัทิม เลขาธิการ ร่วมประชุม คณะทาํงานฝ่าย

อาํนวยความสะดวกประชาชน  ในพิธีถวายดอกไมจ้นัทน์ จงัหวดัฉะเชิงเทรา ครังที /   ณ ห้องประชุม

สุนทรพิพิธ ชนั  ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา  

 กนัยายน  เวลา .  น. นายจอมพงษ์  ชูทับทิม เลขาธิการร่วมประชุมคณะกรรมการ

อาํนวยการจดัพิธี ถวายดอกไม ้จนัทน์ ระดบัจงัหวดัและและเจา้หน้าทีทีเกียวขอ้ง ผ่านวีดีทศัน์ทางไกล  ณ 

หอ้งประชุมศนูยข์อ้มลูอาเซียน  ชนั  ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

29  กนัยายน  เวลา .  น. นายชาลี  เจริญสุข กรรมการกิตติมศกัดิ ร่วมประชุมคณะทีปรึกษา

ผงัเมือง 

รวมชุมชน บางปะกง  ครังที /  ณ หอ้งประชุมศนูยข์อ้มลูอาเซียน ชนั  ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

29  กนัยายน  เวลา .  น. นายชาลี  เจริญสุข กรรมการกิตติมศกัดิ ร่วมตอนรับรัฐมนตรีช่วย

ว่าการกระทรวงพาณิชย ์(นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ)์  และคณะ เดินทาง เยยีมชมร้านคา้ชุมชน ตามโครงการ

ประชารัฐ ณ ร้านไทยไชโย ถ.สวนสมเด็จ ต.หนา้เมือง จ.ฉะเชิงเทรา  

 

- กจิกรรมอนื  ๆ

 กนัยายน  เวลา .  น.คณะกรรมการหอการคา้ฯ ร่วมงานทิงกระจาด ประจาํปี  ของ

ศาลเจา้พ่อหลกัเมือง ณ ศาลาเจา้พ่อหลกัเมือง 

 



 

 


