
กจิกรรมรายงานความเคลือนไหวเดือนกนัยายน  

- กจิกรรมร่วมกับภาครัฐ 

6 กนัยายน 2565 เวลา 10.00 น นายจอมพงษ ์ ชูทบัทิมเลขาธิการ  มอบป้ายของดีของจงัหวดั

ฉะเชิงเทรา“ร้านอมัคาเฟ่”แนะนาํโดยหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทราร้านคา้ทีเขา้ร่วมโครงการให้สิทธิ

ประโยชน์ใหแ้ก่สมาชิกหอการคา้ไทย และหอการคา้จงัหวดัทวัประเทศ  

6 กนัยายน 2565 เวลา 13.00 น หอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา จดัประชุมกลุ่มยอ่ยเรืองการจดัร้านคา้

สวสัดิการ ร่วมกบัสินคา้ ธงฟ้า ณ หอ้งประชุมสํานกังานหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา 

หอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา และมงคลการไฟฟ้า มอบ เครืองอุปโภค บริโภค เครืองใชไ้ฟฟ้า  

ฟุตบอล เสือผา้ ใหก้บัศูนยคุ์ม้ครองคนไร้ทีพึง  เพือช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนเบืองตน้ให้แก่ คน

ขอทาน บุคคลทีตกอยูใ่นสภาวะยากลาํบาก และกลุ่มเป้าหมาย ในวนัองัคารที 6 กนัยายน 2565  ณ สาํนกังาน

หอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา 

6 กนัยายน 2565 เวลา 14.30 น หอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทราและหัวหนา้สํานกังานจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

ประชุมเรืองการจดังานเลียงเกษียณผูว้า่ราชการจงัหวดัฉะเชิงเทรา ณ ห้องประชุมสาํนกังานหอการคา้จงัหวดั

ฉะเชิงเทรา 

6 กนัยายน 2565  13.00 น.นายจิตรกร เผด็จศึก ประธานและคณะกรรมการหอการคา้มอบป้ายของดี

ของจงัหวดัฉะเชิงเทรา  “ขนมไทยบายพาย” แนะนาํโดยหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา ร้านคา้ทีเขา้ร่วม

โครงการให้สิทธิประโยชน์ให้แก่สมาชิกหอการคา้ไทย และหอการคา้จงัหวดัทวัประเทศ  

 7 กนัยายน 2565 เวลา 09.00 น. หอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา จดัประชุมหารือโครงการ Zere Co2 กบั 

ผอ.การท่องเทียวแห่งประเทศไทย สาํนกังานฉะเชิงเทรา ณ หอ้งประชุมหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา                                                                            

หอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา มอบเงินรายไดจ้ากการจดัโครงการ “หนึงคนปัน ลา้นคนรับ”  จาํนวน 

408,858 บาท เพือนาํเงินไปสบทบทุน ซือรถ รับบริจาคโลหิต เคลือนที ใหก้บัโรงพยาบาล พุทธโสธร ในวนั

จนัทร์ที 12 กนัยายน 2565 เวลา 09.00 น ณ  ณ หอ้งมูนิธิเพือการแพทยแ์ละการสาธารณสุข อาคารอาํนวยการ 

ชนั 1  (การเงิน) โรงพยาบาลพุทธโสธร 

หอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา มอบเสือวงิวิสาขบูชา ปี 2565 ใหก้บัโรงพยาบาลพุทธโสธร เพือนาํไป

จาํหน่าย จาํนวน 264 ตวั เพือนาํเงินไปสบทบทนุ ซือรถ รับบริจาคโลหิต เคลือนที ให้กบัโรงพยาบาล พุทธโส



ธร ในวนัจนัทร์ที 12 กนัยายน 2565 เวลา 09.00 น ณ  ณ หอ้งมูนิธิเพือการแพทยแ์ละการสาธารณสุข อาคาร

อาํนวยการ ชนั 1  (การเงิน) โรงพยาบาลพุทธโสธร 

13 กนัยายน 2565 เวลา 13.00 น.  นายจิตรกร เผด็จศึก ประธานและคณะกรรมการหอการคา้ มอบ

ป้ายของดีของจงัหวดัฉะเชิงเทรา  “บา้นสวนบางขวญั “ แนะนาํโดยหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา ร้านคา้ทีเขา้

ร่วมโครงการใหสิ้ทธิประโยชน์ให้แก่สมาชิกหอการคา้ไทย และหอการคา้จงัหวดัทวัประเทศ 

13 กนัยายน 2565 เวลา 13.00 น.  นายจิตรกร เผด็จศึก ประธานและคณะกรรมการหอการคา้ ดูพืนที

บา้นสวนบางขวญั เพือเตรียมตอ้นรับคณะหอการคา้ไทย ดูงานโครงการ 1 ไร่ 1 ลา้น  ณ บา้นสวนบางขวญั ต.

บางขวญั  อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา                                                                                                                                                                                                                                   

14 กนัยายน 2565 เวลา 09.30-12.00 น. นายวฒันา รัตนงวงศ ์ ประธาน ร่วมประชุมคณะกรรมการ

ส่งเสริมหอการคา้จงัหวดัและพฒันาเศรษฐกิจภมูิภาคหอการคา้ ครังที 5/2565 ณ ห้องประชุมสภา ชนั 15 

อาคาร 24 มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย 

14 กนัยายน 2565 เวลา 09.30-12.00 น. นายวฒันา รัตนงวงศ ์ ประธาน ร่วมประชุมคณะกรรมการ

หอการคา้ไทย  ครังที 6/2565 ณ ห้องประชุมสภา ชนั 15 อาคาร 24 มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย 

 

- กจิกรรมร่วมกับภาครัฐ 

1 กนัยายน 2565 เวลา 13.00 -16.00 น. นายจิตรกร เผด็จศึก ร่วมสัมมนา การปกครองระบอบ

ประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุขในสังคม ณ ห้องประชุมชัน 5 อาคารราชนครินทร์ 

มหาวิทยาลยัราชภฏัราชนครินทร์ ฉะเชิงเทรา 

2 กนัยายน 2565 เวลา 8.00 น. นายจอมพงษ ์  ชูทบัทิม เลขาธิการ ร่วมประชุมเชิงปฏิบติัการเพือ

ส่งเสริมสร้างความเขา้ใจและเพิมประสิทธิภาพในการขบัเคลือนยุทธศาสตร์ชาติให้แก่เจา้หนา้ทีรัฐของ

องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน และขา้ราชการส่วนภมูิภาคภาย ใตห้ลกัสูตร ป.ย.ป. ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ 

2565 ณ หอ้งประชุมมาลาํโพงสิริพฒัน์ชนั 4 ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทราผา่นสือระบบอิเล็กทรอนิกส์

โปรแกรม zoom 

2 กนัยายน 2565 เวลา 16.30 น. นายมนสั ตนังาม รองประธานร่วมงานแถลงข่าวโครงการเสริมสร้าง

ภาพลกัษณ์และส่งเสริมการตลาดการท่องเทียวชุมชนอยา่งยงัยนื กิจกรรมหลกั ท่องเทียวเชิงสุขภาพ (Health 

Tourism) ณ แสนภูดาษ เฮลทค์ลบั แอนดท์รีทเมนท ์ตาํบลลาดขวาง อาํเภอบา้นโพธิ จงัหวดัฉะเชิงเทรา 



5 กนัยายน 2561 เวลา 13.30 น. นายจิตรกร เผด็จศึก ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการการดาํเนินงาน

ตามยทุธศาสตร์ชาติวา่ดว้ยการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตจงัหวดัฉะเชิงเทราครังที 3/2565 ณห้อง

ประชุมพระยาศรีสุนทรโวหาร ชนั 1 ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

6 กนัยายน 2565 เวลา 13.30 น. นายสมพงษ ์นาํศรีเจริญสุข ร่วมประชุมศูนยข์่าวจงัหวดัและประชุม

คณะกรรมการศูนยอ์าํนวยการป้องกนัและปราบปรามยาเสพติดจงัหวดัฉะเชิงเทราครังที 7/2565 ประจาํเดือน

สิงหาคม 2565 ณ ห้องประชุมมรุพงษศิ์ริพฒัน์ ชนั 4 ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

7 กนัยายน 2565 เวลา 12.00 - 17.00 น. และวนัพฤหัสบดีที 8 กนัยายน 2565 เวลา 8.30 - 14.00 น. คุณ

จอมพงษ ์ ชูทบัทิม ร่วมร่วมสัมมนาการเสริมสร้างมาตรฐานทางจริยธรรมในหน่วยงานของรัฐเพือชีแจงการ

ส่งเสริมจริยธรรมใตย้ทุธศาสตร์ดา้นมาตรฐานทางจริยธรรมและส่งเสริมใชท้าํภาครัฐ และการปฐมนิเทศ

คณะกรรมการจริยธรรมสุขประจาํศูนยร์าชการและจงัหวดั ผา่นระบบอิเลก็ทรอนิกส์ 

7 กนัยายน 2565 เวลา 14.00 นายจิตรกร เผด็จศึก ไดเ้ขา้ร่วมลงนามบนัทึกขอ้ตกลงการดาํเนินงาน

โครงการสวสัดิการร้านคา้สถานประกอบการส่วนลดค่าครองชีพให้แก่ครู และบุคลากรทางการศึกษา ณ 

ห้องประชุมราชภาวนาพิธาน โรงเรียนวดัโสธรวรารามวรวิหาร อาํเภอเมือง จงัหวดัฉะเชิงเทรา 

8 กนัยายน 2565 เวลา 9.30 น. นายจิตรกร เผด็จศึก ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการติดตามกาํกบัดูแล

การบริหารจดัการขา้วระดบัจงัหวดั จงัหวดัฉะเชิงเทรา ณ หอ้งประชุมมารุพงศศิ์ริพฒัน์ชนั 4 ศาลากลาง

จงัหวดัฉะเชิงเทรา 

8 กนัยายน 2565 เวลา 8.00 น. ถึง 16.30 น. คณะกรรมการหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา ร่วมศึกษา

โรงงานเพือให้เครือข่ายแลกเปลียนเรียนรู้กบัสถานประกอบการทีเกียวขอ้งกบัการบริหารจดัการสิงแวดลอ้ม 

ณ บริษทั โตโยตา้ มอเตอร์ ประเทศไทย จาํกดั 

8 กนัยายน 2565 เวลา 8.00 - 16.30 น. นายณรงคศ์กัดิ แกว้เมืองเพชร รองประธาน ร่วมการประชุม

รับฟังความคิดเห็นร่างแผนพฒันากลุ่มจงัหวดัภาคตะวนัออก 1 พ.ศ. 2566-2570 (ฉบบัทบทวน พ.ศ. 2567) 

และร่างแผนปฏิบติัราชการประจาํปีงบประมาณ พ.ศ.2567 กลุ่มจงัหวดัภาคตะวนัออก 1 ณ โรงแรมบางแสน 

เฮอริเทจ ถนนบางแสนสาย 1 ตาํบลแสนสุข อาํเภอเมืองชลบุรี จงัหวดัชลบุรี 

8 กนัยายน พ.ศ. 2565 เวลา 8.30 – 16.00 น. นายจอมพงษ ์ชูทบัทิม เลขาธิการ ร่วมประชุมรับฟังความ

คิดเห็นร่างแผนพฒันาจงัหวดัฉะเชิงเทรา (พ.ศ. 2566-2570) ฉบบัทบทวน พ.ศ 2567 และร่างแผนปฏิบติั

ราชการประจาํปีของจงัหวดัฉะเชิงเทราประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ณ ห้องประชุมราชพฤกษเ์อ โรงแรม

ซนัไลต ์ลากูน โฮเทลแอนด์กอลฟ์ อาํเภอบางคลา้ จงัหวดัฉะเชิงเทรา 



8 กนัยายน 2561 เวลา 13:30 น นายพงษศ์กัดิ เสริมศกัดิศศิธร รองประธาน ร่วมเขา้ประชุม

คณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผูป้ระสบภยัพิบติัจงัหวดัฉะเชิงเทรา (ก.ช.ภ.จ.ฉช.) ครังที 7/2565 ณ ห้อง

ประชุมสํานกังานเกษตรจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

9 กนัยายน 2565 เวลา 09.30 น. นายจิตรกร เผด็จศึก ประธาน ร่วมประชุมคณะกรรมการควบคุมการ

ขนส่งทางบกประจาํจงัหวดัฉะเชิงเทรา ครังที 2/2565 ณ ห้องประชุมศูนยด์าํรงธรรมจงัหวดัฉะเชิงเทรา  

12 กนัยายน 2565 เวลา 13:30 น. นายจอมพงษ ์ชูทบัทิม เลขาธิการ ร่วมประชุมคณะกรรมการร่วม

ภาครัฐและเอกชนเพือแกไ้ขปัญหาทางเศรษฐกิจกรมจงัหวดัฉะเชิงเทรากรมจงัหวดัภาคตะวนัออก 1 (กรอ.

กลุ่มจงัหวดัภาคตะวนัออก 1) ครังที 4/2565 ผา่นสืออิเลก็ทรอนิกส์ (โปรแกรม Zoom Meeting) ณ ประชุม

สุนทรพิพิธ ชนั 3 ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

12 กนัยายน 2565 เวลา 9.30 น. นายจอมพงษ ์ชูทบัทิม เลขาธิการ ประชุมคณะกรรมการขบัเคลือน

บทบาทการเกือหนุนระหวา่งวดัและชุมชนใหมี้ความสุขอยา่งยงัยนื จงัหวดัฉะเชิงเทรา ณ ห้องประชุมมรุ

พงษศิ์ริพฒัน ์ชนั 4 ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

13 กนัยายน 2565 เวลา 09.30-12.00 น. นายพงษศ์กัดิ เสริมศกัดิศศิธร รองประธาน ร่วมประชุม

คณะกรรมการสถิติระดบัจงัหวดัฉะเชิงเทรา ครังที 3/2565 ณ หอ้งประชุมมรุพงษศ์ิริพฒัน์ ชนั 4 ศาลากลาง

จงัหวดัฉะเชิงเทรา 

14 กนัยายน 2565 เวลา 12.30 - 16:30 น นายจิตรกร เผด็จศึก ประธาน ร่วมโครงการนิทรรศการ

หุ่นยนตบ์ริการและระบบอจัฉริยะ ณ หอ้งประชุม ชนั 5 อาคารราชภฏัราชนครินทร์อาํเภอเมืองจงัหวดั

ฉะเชิงเทรา 

15 กนัยายน 2565 เวลา 08.30 - 17.00 น. นายณรงคศ์กัดิ  แกว้เมืองเพชร รองประธาน ร่วมโครงการ

สัมมนาเชิงปฏิบติัการเพือยกระดบัการบริหารจดัการภาครัฐในการต่อตา้นการทุจริต ประจาํปีงบประมาณ 

พ.ศ.2565 ณ หอ้งเทพราช โรงแรมซนัธารา เวลเนส รีสอร์ท อาํเภอเมืองฉะเชิงเทรา จงัหวดัฉะเชิงเทรา 

15 กนัยายน 2565 เวลา 10.30 - 12.00 น. นายจิตรกร เผด็จศึก ประธาน ร่วมโครงการขบัเคลือนการ

ดาํเนินงานขจดัความยากจนและพฒันาคนทุกช่วงวยัอยา่งยงัยนืตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ณ 

ห้องประชุมมรุพงษศ์ิริพฒัน์ ชนั 4 ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

15 กนัยายน 2561 เวลา 13.00 น. นายจอมพงษ ์  ชูทบัทิม เลขาธิการ ร่วมประชุมคณะกรรมการ

โครงการจดัตลาดนดั ตลาดชุมชน จาํหน่ายสินคา้อุปโภคบริโภคราคาประหยดั ณหอ้งประชุมพระยาศรี

สุนทรโวหาร ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา 



15 กนัยายน 2565 เวลา 08.30 - 17.00 น. นายจิตรกร เผด็จศึก ประธาน ร่วมโครงการสัมมนาเชิง

ปฏิบติัการเพอืยกระดบัการบริหารจดัการภาครัฐในการต่อตา้นการทุจริต ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ณ 

ห้องเทพราช โรงแรมซันธารา เวลเนส รีสอร์ท อาํเภอเมืองฉะเชิงเทรา จงัหวดัฉะเชิงเทรา 

 กนัยายน  เวลา .  - .  น. นายจิตรกร เผด็จศึก ประธาน ร่วมโครงการขบัเคลือนการ

ดาํเนินงานขจดัความยากจนและพฒันาคนทุกช่วงวยัอยา่งยงัยนืตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ณ 

ห้องประชุมมรุพงษศ์ิริพฒัน์ ชนั  ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

15 กนัยายน 2561 เวลา 13.00 น. นายพงษศ์กัดิ เสริมศกัดิศศิธร รองประธาน ประชุมคณะกรรมการ

โครงการจดัตลาดนดั ตลาดชุมชน จาํหน่ายสินคา้อุปโภคบริโภคราคาประหยดั ณ ห้องประชุมพระยาศรี

สุนทรโวหาร ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

 กนัยายน  เวลา .  น. นายจิตรกร เผด็จศึก ประธาน ร่วมประชุมโครงการสมาชิกวุฒิสภา

พบประชาชนในพืนทีจงัหวดัภาคตะวนัออก ณ จงัหวดัฉะเชิงเทรา ณ ห้องประชุมมรุพงษศ์ิริพฒัน์ ชนั  ศาลา

กลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

16 กนัยายน 2561 เวลา 13:30 น - 16.30 น. นายจิตรกร เผด็จศึก ประธานหอการคา้ ร่วมประชุมรับ 

ฟังความคิดเห็นโครงการศึกษาความเป็นไปไดแ้ละความเหมาะสมของการจดัตงันิคมอุตสาหกรรมในพืนที

เขตพฒันาพิเศษภาคตะวนัออก ณ ห้องประชุมเทพพราช A ชนั 1 โรงแรมซนัธาราเวลเนส รีสอร์ท แอนด์ 

โฮเตล็ อาํเภอเมือง จงัหวดัฉะเชิงเทรา 

16 กนัยายน 2565 เวลา 09.30 น. นางขนัคาํ ศรีวรรณ รองประธาน ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการ

พฒันาแรงงานและประสานงานการฝึกอาชีพจงัหวดั (กพร.ปจ.) ครังที 2/2565 ณ ห้องประชุม 2 ฝึกอบรม ชนั 

1 สํานกังานพฒันาฝีมือแรงงานฉะเชิงเทรา 

19 กนัยายน 2565 เวลา 8 30 - 11.30 น. นายจิตรกร เผด็จศึก ประธานหอการคา้ การประชุม

คณะทาํงานบูรณาการดา้นแผนยุทธศาสตร์ดา้นพลงังานเชิงพืนที ณ ห้องประชุมพระยาศรีสุนทรโวหารฯ 

(นอ้ย อาจารยางกูร) ชนั 1 ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

19 กนัยายน 2565 นายจอมพงษ ์ชูทบัทิม เลขาธิการ ร่วมตรวจประเมินโรงฆ่าสัตวเ์พือประกอบการ

พิจารณาต่ออายใุบอนุญาตประกอบกิจการฆา่สัตว ์ครังที 4 วนัเวลาตามวนัและสถานทีดงักล่าว 

19 กนัยายน 2565 เวลา 13:30 น นายพงษศ์กัดิ เสริมศกัดิศศิธร รองประธาน ร่วมประชุมเตรียมความ

พร้อมเปิดตลาดธงฟ้าราคาประหยดัณห้องประชุมกองอาํนวยการรักษาความมนัคงภายในจงัหวดัฉะเชิงเทรา

ชนั 2 ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา 



20 กนัยายน 2565 เวลา 8.30 - 16:30 น. นายจิตรกร เผด็จศึก ประธานหอการคา้ ขอเชิญร่วมพิธีเปิด

และนิทรรศการในงานมหกรรมดา้นการพฒันาครอบครัวจงัหวดัฉะเชิงเทราประจาํปี 2565 ณ หอ้งประชุม

วิทยาลยัสารพดัช่างฉะเชิงเทรา อาํเภอเมือง จงัหวดัฉะเชิงเทรา 

 กนัยายน  เวลา :  น - .  น. นายณรงศกัดิ แกว้เมืองเพชร รองประทาน ร่วมประชุม

ปัจฉิมนิเทศโครงการ (สัมมนาครังที ) โครงการการศึกษาความเหมาะสมออกแบบ และประเมินผลกระทบ

สิงแวดลอ้ม การพฒันาจุดเชือมต่อโครงข่ายทางหลวงพิเศษระหวา่งเมืองหมายเลข   และหมายเลข  ณ ห้อง

รัตนแกรนดบ์อลลูน ชนั  โรงแรมรัตนชล ตาํบลบางปลาสร้อย อาํเภอเมืองชลบุรี จงัหวดัชลบุรี 

21 กนัยายน 2565 เวลา 12.00 น. คณะหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา ร่วมเดินทางเยียมเยือนหอการคา้

จงัหวดัฉะเชิงเทรา โดนมีวตัถุประสงคเ์พือร่วมพบปะหารือกบัคณะกรรมการของหอการคา้จงัหวดั 

 กนัยายน  เวลา .  น. นายสมพงษ ์ นาํศรีเจริญสุข กรรมการประชุมคณะกรรมการใหค้วาม

ช่วยเหลือผูป้ระสบภยัพิบติัจงัหวดัฉะเชิงเทรา (ก.ช.ภ.จ.ฉช.) ครังที /  ณ ห้องประชุมสุนทรพพิศิ ชนั  

ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

22 กนัยายน 2565 เวลา 13.30 น. นายจิตรกร เผด็จศึก ประธานหอการคา้ ร่วมประชุมคณะกรรมการ

กาํหนดราคาทรัพยจ์งัหวดัฉะเชิงเทรา ณ สาํนกังานบงัคบัคดีจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

 กนัยายน  เวลา . - .  น. นายจอมพงษ ์ชูทบัทิม เลขาธิการร่วมงานงาน "Re-sending 

Thailand sustainable future together: ศกัยภาพของไทยบนพืนที EEC สู่การจดังาน EEC Fair " ณ 

โรงแรม ดารา รีสอร์ท พทัยา 

22 กนัยายน 2565 เวลา 17.00 น. นายจิตรกร เผด็จศึก ประธาน ร่วมพิธีเปิดตลาดนดัธงฟ้าราคา

ประหยดั ครังที 1 ณ พนืทีสนามยงิปืน กองพนัทหารช่างที 7 กองพลทหารราบที 2 รักษาพระองค ์ถนนศรีโส

ธรตดัใหม่ 

 กนัยายน  เวลา .  - .  น. นายจอมพงษ ์ชูทบัทิม เลขาธิการร่วมการสัมมนารับฟังความ

คิดเห็นเพอืประกอบการประเมินผลสัมฤทธิพระราชบญัญติัการประกอบกิจการพลงังาน พ.ศ.  ณ 

โรงแรมระยองรีสอร์ท อาํเภอเมือง จงัหวดัระยอง 

 กนัยายน  เวลา .  น. นายจิตรกร เผด็จศึก ประธาน ร่วมเป็นเกียรติงานแสดงมุทิตาจิตแด่

ผูเ้กษียณอายรุาชการ ณ ลานกาลิเอน็เตอร์ โรงเรียนเซนต์แอนทินี อาํเภอเมือง จงัหวดัฉะเชิงเทรา 



 กนัยายน  เวลา .  น. นายจอมพงษ ์ชูทบัทิม เลขาธิการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐ

และเอกชนเพือพฒันาและแกไ้ขปัญหาทางเศรษฐกิจ จงัหวดัฉะเชิงเทรา (กรอ.จงัหวดั) ครังที /  ณ หอ้ง

ประชุมพระยาศรีสุนทรโวหาร ชนั  ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

 กนัยายน  เวลา :  น - .  น. นายณรงคศ์กัดิ แกว้เมืองเพชร รองประธาน ร่วมการ

ประชุมรับฟังความคิดเห็น ครังที  การศึกษาความเหมาะสมดา้นเศรษฐกิจ วิศวกรรมและผลกระทบ

สิงแวดลอ้มเบืองตน้ (Pre-Feasibility Study) ภายใตก้ารศึกษา MR-MAP ณ ห้องแกรนดบ์อลรูมชนั  โรงแรม

ฮอลิเดย ์อินน์ แอนด ์เซอร์วิส ระยอง ซิตีเซ็นเตอร์ จงัหวดัระยอง (ห้องหลกั) 

29 กนัยายน 2565 เวลา 8.00 - 15.00 น. นายจอมพงษ ์ ชูทบัทิม เลขาธิการ ร่วมประชุมระดมความ

คิดเห็นต่อร่างแผนพฒันาภาคตะวนัออก ภาคใตแ้ผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบบัที 13 (พ.ศ.

2566 - 2570) ณ ห้องแปซิฟิก 1 และ 2 โรงแรมเดอะไทด์ รีสอร์ท บางแสน จงัหวดัชลบุรี 

 กนัยายน  เวลา :  น. นายจอมพงษ ์ชูทบัทิม เลขาธิการ ร่วมประชุมคณะกรรมการร่วม

ภาครัฐและเอกชนเพือแกไ้ขปัญหาทางเศรษฐกิจกลุ่มจงัหวดัภาคตะวนัออก  (ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง) 

ครังที /  ผ่านสืออิเลก็ทรอนิกส์ (โปรแกรม zoom meeting) 

กจิกรรมอืนๆ 

2 กนัยายน 2565 เวลา 20.00 น. คณะกรรมการหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด

งาน เทศกาลบอลลูนหลากสีสัน และเทศการอาหารอร่อย ณ ศูนยก์ารคา้โรบินสันไลฟ์สไตล ์ฉะเชิงเทรา 

12 กนัยายน 2565 เวลา 13.30 - 16.00 นายจิตรกร เผด็จศึก ประธาน นายวสันต ์ ศิรินภารัตน์ รอง

ประธาน ร่วมเป็นเกียรติกิจกรรม ฉลองครบรอบ 8 ปี โรบินสันไลฟ์สไตล ์ฉะเชิงเทรา ณ พืนทีจดักิจกรรม ชนั 

1 ศูนยก์ารคา้โรบินสันไลฟ์สไตล ์ฉะเชิงเทรา 

 


