
รายงานกิจกรรมเดือนพฤศจกิายน  

- กจิกรรมร่วมกบัหอการค้าอนืๆ 

 -  พฤศจิกายน  นายวฒันา  รัตนวงศ ์ประธาน และคณะกรรมการหอการคา้ฯ ร่วมการ

สมัมนา 

หอการคา้ทวัประเทศ ครังที  เรือง Executing Trade & Service .  เติบโต ทวัถึง แบบไทยเท่(ThaiTay 

with Inclusive Growth)   และจัดให้มีการประชุมกลุ่มย่อย  กลุ่ม ไดแ้ก่ กลุ่มการค้า การลงทุน กลุ่ม

การเกษตรและอาหาร กลุ่มท่องเทียว และบริการ ณ โรงแรมไดมอนด์ พลาซ่า จ.สุราษฎ์ธานี  หอการค้า

จงัหวดัฉะเชิงเทราได้รับรางวลัหอการค้ายอดเยยีม ประจาํปี      

พฤศจิกายน    เวลา .  น. นายวฒันา  รัตนวงศ ์ประธาน และคณะกรรมการหอการคา้ฯ ร่วมแสดงความ

ยนิดีกบันายอนุกูล  ตังคณานุกูลชัย ผู้ ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา ได้รับรางวัลผู้ ว่าสําเภาทอง ประจําปี   และ

ร่วมงานเลียงมอบรางวลั หอการคา้ยอดเยยีม ประจาํปี     เวลา .  - .  น. ณ โรงแรมไดมอนด์ พลาซ่า จ.สุราษฎ์

ธานี 

 พฤศจิกายน  หอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา จดัคณะกรรมการหอการคา้ฯ เยยีมชมนิทรรศการ 

พระเมนุมาศ ณ พระเมรุมาศ ทอ้งสนามหลวง กรุงเทพมหานคร 

  ธนัวาคม   เวลา .  น. นายจอมพงษ์  ชูทบัทิม  เลขาธิการ นายสมชัย ์ ยงศิริ ประธาน นักธุรกิจรุ่น

ใหม่ YEC ร่วมรับฟังควาคิดเห็นและขอ้เสนอแนะต่อการรณรงค์ความปลอดภยัทางถนน เรือง Road Safetty Campaign  

หอ้งประชุม   อาคารบรรเจิด  ชลวิจารณ์ หอการคา้ไทย    

 -  ธนัวาคม   นายจอมพงษ์  ชูทบัทิม  เลขาธิการ  ร่วมท่องเทียว คุนหมิง ตา้ลี ลีเจียง จง เตียน   วนั   

คืน ร่วมกบัหอการคา้กลุ่มเบญจบูรพาสุวรรณภูมิ 

  ธนัวาคม  เวลา - .  น. นายวฒันา  รัตนวงศ ์ประธาน ร่วมประชุมคณะกรรมการส่งเสริม

หอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทราและพฒันาเศรษฐกิจภูมิภาค หอการคา้ไทย ครังที /  ณ หอ้งสัมมนาอาคาร 

 ชนั  มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย 
     

- กจิกรรมร่วมกบัภาครัฐ 

  พฤศจิกายน  เวลา . - .  น. นางวรนิต  กตญาณ  รองประธาน ร่วมมือในการจดั

ประชุมพิจารณาร่างแผนยทุธศาสตร์การพฒันากลุ่มจงัหวดัภาคกลางตอนกลางระยะ  ปี ( พ.ศ. - ) 

ณ หอ้งเทพราช โรงแรมซนัธารา เวลเนสรีสอร์ท จงัหวดัฉะเชิงเทรา 

  พฤศจิกายน  เวลา .  น. นายจิตรกร เผด็จศึก รองประธาน  ร่วมประชุมคณะทาํงานพฒันา

เกษตรอินทรียจ์งัหวดัฉะเชิงเทรา ครังที /  ณ หอ้งประชุมสาํนกังานเกษตรจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

   พฤศจิกายน  เวลา .  น. นายประโยชน์  โสรัจจกิจ รองประธาน ร่วมประชุมเพือ

ซกัซอ้มแนวทางการดาํเนินโครงการจิตอาสา เราทาํความดีดว้ยหวัใจ ในส่วนภูมิภาค ผา่นระบบการประชุม 

(Video Conference System) ณ หอ้งประชุมอาเซียน ชนั  ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา 



  พฤศจิกายน  เวลา .  น. นายจิตรกร เผด็จศึก รองประธาน ร่วมกิจกรรมสรุปและประเมินผลการ

ดาํเนินกิจกรรมยกระดบัมาตฐานผลิตภณัฑ์และบรรจุภณัฑ์สินคา้เกษตรแปรรูปของ SMEs เพือเพิมขีดความสามารถ

ในการแข่งขนั ภายใตโ้ครงการส่งเสริมและพฒันาประสิทธิภาพการผลิตและการแปรรูปสินคา้เกษตรปลอดภยั กลุ่ม

จงัหวดัภาคกลางตอนกลาง ณ ห้องราชพฤกษ์ เอ ชนั  โรงแรมซันไรส์ ลากูน โฮเทล แอนด์ กอล์ฟ อาํเภอบางคลา้ 

จงัหวดัฉะเชิงเทรา 

  พฤศจิกายน  เวลา .  น. นายชาลี เจริญสุข กรรมการกิตติมศกัดิ ร่วมประชุมคณะกรรมการ

ประกวดคาํขวญั เนืองในวนัต่อต้านคอรัปชั นสากล (ประเทศไทย) ณ ห้องประชุมสุนทรพิพิธ ชัน  ศาลากลาง

จงัหวดัฉะเชิงเทรา 

   พฤศจิกายน  เวลา .  น. นายจอมพงษ์  ชูทบัทิม เลขาธิการ ร่วมประชุมคณะกรรมการให้ความ

ช่วยเหลือผูป้ระสบภัยพิบติัจังหวดัฉะเชิงเทรา ( ก.ช.ภ.จ.) ครังที /  ณ ห้องประชุมสาํนักงานเกษตร จงัหวดั

ฉะเชิงเทรา  

  พฤศจิกายน  เวลา .  น.หอการค้าจังหวดัฉะเชิงเทรา จัดกิจกรรมเกียวกบัผลผลิตในโครงการ 

เกษตรปลอดภัยสูง พฒันาสู่เกษตรอินทรีย์ สานต่อศาสตร์ พระชา ณ แปลงสาธิต  ต.เมืองใหม่ อ.ราชสาส์น จ.

ฉะเชิงเทรา (โดยนายจิตรกร เผด็จศึก รองประธาน เป็นผูส้นบัสนุนค่าใชจ่้ายในการจดักิจกรรม) 

  พฤศจิกายน  เวลา .  น. นายวฒันา รัตนวงศ์ ประธาน นายชาลี เจริญสุข กรรมการ

กิตติมศกัดิ   ร่วมหารือกบัธนาคารกสิกรไทย ในโครงการเจาราจบัคู่ธุรกิจระหว่างประเทศ เพือการศึกษาการคา้ดาํเนิน

ธุรกิจ และการลงทุน จากต่างประเทศ ในอุตสาหกรรม EEC ณ หอ้งประชุม อาคารหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา 

  พฤศจิกายน  เวลา .  – .  น. นายณรงค์ศกัดิ แกว้เมืองเพรช ปฏิคม ร่วมการสัมมนา

สรุปผลการศึกษาโครงการ โครงการศึกษาความเหมาะสมด้านเศรษฐกิจวิศวกรรม และผลกระทบ

สิงแวดล้อม ทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายชลบุรี – หนองคาย ตอน ชลบุรี (ท่าเรือแหลมฉบัง) – 

ปราจีนบุรี (ทางหลวงหมายเลข ) ภายใตโ้ครงสร้างการศึกษาจดัทาํแผนกุลยทุธก์ารพฒันาทางหลวงพิเศษ

ระหว่างเมืองของประเทศไทย ณ ห้องเทพราช  โรงแรมซนัธารา เวลเนส รีสอร์ท อาํเภอเมืองฉะเชิงเทรา 

จงัหวดัฉะเชิงเทรา 

    พฤศจิกายน  เวลา .  น. นายชาลี เจริญสุข นายอุทยั ศรีสาลีกุลรัตน์ กรรมการกิตติมศกัดิ ร่วม

ประชุมโครงการประชุมแลกเปลียนเรียนรู้สร้างเครือข่ายความร่วมมือเพือการพฒันาองค์การและการปฏิบติัราชการ 

ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ.  ณ. องค์การบริหารส่วนจังหวดัฉะเชิงเทรา ตาํบลบางแก้ว อาํเภอเมืองฉะเชิงเทรา 

จงัหวดัฉะเชิงเทรา 

  พฤศจิกายน  เวลา .  น. นายณัฏฐ์ กิตติกุล กรรมการ ร่วมประชุมคณะกรรมการ

พิจารณาเงือนไขในใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจาํทางประจาํจงัหวดัฉะเชิงเทรา ครังที /  ณ 

หอ้งประชุมนาม ตณัฑิกุล สาํนกังานขนส่งจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

  พฤศจิกายน  เวลา .  น.- .  น. นายประโยชน์ โสรัจกิจ นายจิตรกร เผด็จศึก รอง

ประธาน นายณรงคศ์กัดิ แกว้เมืองเพชร ปฏิคม ร่วมประชุมชีแจงโครงการขบัเคลือนการพฒันาตามปรัชญา



ของเศรษฐกิจพอเพียงในภาคการเกษตรและชนบท(แนวทางการซ่อมแซมพฒันาศกัยภาพแหล่งนาํ) ณ ห้อง

โชคอนนัต ์ชนั  อาคารเรียนรวมและอาํนวยการมหาวิทยาลยัราชภฏัราชนครินทร์ อาํเภอเมืองฉะเชิงเทรา 

จงัหวดัฉะเชิงเทรา 

  พฤศจิกายน  เวลา .  น. หอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา ร่วมสนับสนุนกิจกรรมแข่งขนั

กอลฟ์เชือมความสามคัคี ครังที  สภาอุตสาหกรรมจงัหวดัฉะเชิงเทรา ณ สนามกอลฟ์ บางประกงริเวอร์ไซค ์

คนัทรีคลบั อาํเภอบา้นโพธิ จงัหวดัฉะเชิงเทรา (หอการคา้ใหก้ารสนบัสนุน ,000 บาท) 

  พฤศจิกายน  เวลา . - .  น.  นายจิตรกร เผด็จศึก รองประธาน  นายจอมพงษ์  ชูทบัทิม 

เลขาธิการ ร่วมประชุม คณะกรรมการประสานและขบัเคลือนนนโยบายสานพลงัประชารัฐ จงัหวดัฉะเชิงเทรา ครังที 

/   ณ หอ้งประชุมสุนทรพิพิธ ชนั  ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา(หอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา สนับสนุน

เงิน สร้างฝ่าย ,  บาท ) 

  พฤศจิกายน  เวลา . - .  น. หอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา ร่วมกบัหนังสือพิมพม์ติชน 

จดัสมัมนา ชาวฉะเชิงเทรา ไดอ้ะไรจาก EEC ณ โรงซนัธาราเวลเนส รีสอร์ท อาํเภอเมืองฉะเชิงเทรา จงัหวดั

ฉะเชิงเทรา 

  พฤศจิกายน  เวลา .  น. นายจิตรกร เผด็จศึกรองประธาน  ร่วมประชุมคณะกรรมการ

และอนุกรรมการศนูยอ์าํนวยการความปลอดภยัทางถนนจงัหวดัฉะเชิงเทรา ครังที /  ณ หอ้งประชุมศรี

สุนทร ชนั  สาํนกังานสาธารณะสุขจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

  พฤศจิกายน  เวลา .  น. นายจิตรกร เผด็จศึก รองประธาน  ร่วมประชุมคณะกรรมการ

ประสานงานการขบัเคลือนและขยายผลโครงการอนัเนืองมาจากพระราชดาํริจงัหวดัฉะเชิงเทรา ณ ห้อง

ประชุมสุนทรพิพิธ ชนั  ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

  พฤศจิกายน  เวลา .  – .   น. นางวรนิต กตญาณ นางอาภรณ์ วชัระ นายประโยชน์ 

โสรัจกิจ รองประธาน นางสาวภาวริน นอ้ยใจบุญ กรรมการ นางสาวบวัทอง รักษาภายใน สมาชิก ร่วมรับ

ฟังการแถลงแผนและทิศทางการดาํเนินงานดา้นการตลาดของ การท่องเทียวแห่งประเทศไทยสาํนักงาน

ฉะเชิงเทรา ประจาํปี  ณ โรงแรมโนโวเทล สุวรรณภูมิ แอร์พอร์ต จงัหวดัสมุทรปราการ 

  พฤศจิกายน  เวลา .  – .   น. นายมนสั ตนังาม รองประธาน  ร่วมสมัมนารับฟังความ

คิดเห็นของประชาชนและหน่วยงานภาครัฐทีเกียวขอ้งในการจดัทาํแผนการปฏิรูปประเทศดา้นการป้องกนั

และปราบปรามการทุจริตและพฤติมิชอบ ณ สาํนกังาน ป.ป.ช. จงัหวดันนทบุรี  

  พฤศจิกายน  เวลา .  น.นายชาลี เจริญสุข กรรมการกิตติมศกัดิ นางขนัคาํ  ศรีวรรณ รองประธาน  ร่วม

ประชุมคณะกรรมการบริหารแบบบูรณาการ (กบจ.) จงัหวดัฉะเชิงเทรา ครังที /  ณ หอ้งประชุมอาเซียน ชนั  ศาลากลาง

จงัหวดัฉะเชิงเทรา 

  พฤศจิกายน  เวลา .  น. นายชยัรัตน์ โสธรนพบุตร  รองประธาน ร่วมประชุมประชาคมตาํบลหนอง

ไมแ้ก่น เพือปฏิบติัให้เป็นไปตามระเบียบทีอา้งถึงองค์การบริหารส่วนตาํบลหนองไมแ้ก่น จึงขอเชิญท่านเขา้ร่วม



ประชุมประชาคมระดบัตาํบลตามสัดส่วนตาํบล ณ โรงเรียนบา้นหนองนาํขาวเจริญราษฏร์ หมู่ที  ตาํบลหนองไม้

แก่น อาํเภอแปลงยาว ฉะเชิงเทรา 

  พฤศจิกายน  เวลา .  – .  น. นายวฒันา รัตนวงศ์ ประธาน นายชาลี เจริญสุข 

กรรมการ นายณรงค์ศกัดิ แกว้เมืองเพรช ปฏิคม  ร่วมงาน IMY3 MTLLION EXPORT AND 15T HILUX 

EXPORT TO JAPAN งานประกาศความสาํเร็จยอดการส่งออกรถ IMV ครบ  ลา้นคนั    ณ โรงงานโตโยตา้ 

บา้นโพธิ จ.ฉะเชิงเทรา 

  พฤศจิกายน  เวลา .  – .  น. นายจอมพงษ ์ชูทบัทิม เลขาธิการ  ร่วมประชุม โครงการสานประชา

รัฐสร้างฝายมีชีวิต รักษ์นาํ รักษ์ป่า ส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากสู่ชุมชนเขม้แข็ง เพือให้ดาํเนินโครงการ เป็นไปดว้ย

ความเรียบร้อยและบรรลุวตัถุประสงค์ ณ ห้องประชุมชนั  อาคารราชนครินทร์ มหาวิทยาลยัราชภฏัราชนครินทร์ 

อาํเภอเมือง จ.ฉะเชิงเทรา 

  พฤศจิกายน  เวลา .  – .  น. นายจอม  ชูทับทิม  เลขาธิการ   ร่วมประชุมเชิงปฏิบติัการจดัทาํ

แผนยุทรศาสตร์การพฒันาอุตสาหกรรมจงัหวดัฉะเชิงเทรา ปี พ.ศ. -  ณ โรงแรมแกรนด์ รอยลั พลาซ่า 

จงัหวดัฉะเชิงเทรา 

  พฤศจิกายน  เวลา .  – .  น. นายอาทร ผดุงเจริญ รองประธาน   ร่วมประชุมเชิง

ปฏิบติัการเพือรับฟังความคิดเห็นตวัแทนหน่วยงานต่างๆ ทีเกียวขอ้งกบัการประเมินผลกระทบสิงแวดลอ้ม

และสุขภาพโครงการโรงงานหลอมตะกวัจากแบตเตอรีทีผ่านการใชง้านแลว้ของ บริษทั ไทย นันเฟอรัส 

เมทลั จาํกดั ณ หอ้งประชุมของบริษทั เอม็ ดี เอก็ซ ์จาํกดั (มหาชน) ตาํบลหวัสาํโรง อาํเภอแปลงยาว จงัหวดั

ฉะเชิงเทรา 

  พฤศจิกายน  เวลา .  น. นายจิตรกร เผด็จศึก รองประธาน ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการบริหาร

กองทุนพฒันาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐจังหวดัฉะเชิงเทรา ครังที /  ณ ห้องประชุมสุนทรพิพิธ ชนั  ศาลา

กลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

  พฤศจิกายน  เวลา .  น. นายสุนทร กระตุกฤกษ ์กรรมการ ร่วมประชุมผ่านระบบวีดีทศัน์ทางไกล 

(Video Conference) เพือชีแจงการดาํเนินโครงการตลาดประชารัฐ    ณ ห้องประชุมศูนยข์อ้มูลอาเซียน ชนั  ศาลากลาง

จงัหวดัฉะเชิงเทรา 

  พฤศจิกายน  เวลา .  น. นายจิตรกร เผด็จศึก รองประธาน ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการเคลือนการ

ดาํเนินโครงการตลาดประชารัฐ ประจาํจงัหวดัฉะเชิงเทรา ครังที /  ณ ห้องประชุมศูนยข์อ้มูลอาเซียน ชนั  ศาลา

กลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

  พฤศจิกายน  เวลา .  น. นายวฒันา รัตนวงศ ์ ประธาน  ร่วมประชุม คณะกรรมการรักษาความ

มนัคงและความสงบเงียบเรียนร้อยจังหวดัฉะเชิงเทรา ณ ห้องประชุมมรุพงษ์ศิริพฒัน์ ชัน  ศาลากลางจังหวัด

ฉะเชิงเทรา 



  พฤศจิกายน  เวลา .  น. นายพรชยั ธรรมจรูญ ผูจ้ดัการฯ  ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริม

และพฒันาคุณภาพชีวิตคนพิการประจาํจงัหวดัฉะเชิงเทรา ณ ห้องประชุมศูนยข์อ้มูลอาเซียน ชนั  ศาลากลางจงัหวดั

ฉะเชิงเทรา 

  พฤศจิกายน  เวลา .  – .  น. นายชาลี เจริญสุข กรรมการกิตติมศกัดิ ร่วมประชุม

คณะกรรมการศนูยอ์าํนวยการป้องกนัและปราบปรามยาเสพติดจงัหวดัฉะเชิงเทรา ครังที /  ณ หอ้ง

ประชุมมรุพงษศิ์ริพฒัน์ ชนั  ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

  พฤศจิกายน  เวลา 10.00 น. นายวฒันา รัตนวงศ ์ประธานหอการคา้ฉะเชิงเทรา ร่วมประชุม

หวัหนา้ส่วนราชการประจาํเดือนพฤศจิกายน   ณ หอ้งประชุมมรุพงษศิ์ริพฒัน์ ชนั  ศาลากลางจงัหวดั

ฉะเชิงเทรา 

- กจิกรรมอนืๆ  

 1 พฤศจิกายน  เวลา .  น. นายวฒันา รัตนวงศ ์ประธาน และคณะกรรมการ ร่วมงานกฐิน 

พระราชทานพระเทพรัตนราชสุดาฯ ณ วดัสมานรัตนาราม อ.บางคลา้ จ.ฉะเชิงเทรา 
 


