
รายงานกิจกรรมเดือนมกราคม   
 

- กิจกรรมร่วมกับหอการค้าอืน  ๆ

  มกราคม 2560  เวลา .  น.เป็นต้นไป  คณะกรรหอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรานํา กระเช้าไปสวัสดีปี

ใหม่  ให้แก่ นายอนุกูล ตังคณานุกูลชัย  ผู ้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา และหัวหน้าสวนราชการใน

จังหวัดฉะเชิงเทรา 

13  มกราคม 2560  เวลา .  น. หอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา ร่วมเป็นเจ้าภาพในพิธีบําเพ็ญกุศลถวาย 

พระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช ณ พระทีนั งดุสิตมหาปราสาท ในพระบรม

ราชวัง กรุงเทพมหานคร 

 14  มกราคม 2560  หอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา สนับสนุนของขวัญวันเด็ก ให้กับจังหวัดฉะเชิงเทรา  

และโรงเรียนวัดปิตุลาธิราธิราชรังสฤษฏิ   เพือจัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจําปี  (โดยของขวัญที

ได้มาสนับสนุน ขอบริจาคจากกรรมการหอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา) 
 

- กิจกรรมร่วมกับภาครัฐ 

5 มกราคม  เวลา .  น. นายจิตกร เผด็จศึก นายประโยชน์ โสรัจจกิจ รองประธาน  นาย

ณรงค์ศักดิ   แก้วเมืองเพชร กรรมการ ร่วมประชุมคณะทํางานโครงการรถบรรทุกสีขาวตามนโยบายประชา

รัฐ ประจําจังหวัดฉะเชิงเทรา ณ ห้องประชุมสุนทรพิพิธ ชั น  ศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทราชมรมรถบรรทุก

ฉะเชิงเทรา สรุปรายงานการประชุม ได้เสนอขอเพิมเติมผู ้แทนภาคเอกชน เช่น สภาอุตสาหกรรม หอการค้า 

ชมรมรถบรรทุกจังหวัดฉะเชิงเทรา  และขอให้มีการเพิมเจ้าหน้าทีท้องถิน  ตัวแทนภาคเอกชนสถานี

ตรวจสอบนํ าหนักเข้ามาจังหวัดฉะเชิงเทรา เจ้าหน้าทีตํารวจจังหวัดฉะเชิงเทรา ในแต่ละพืนที และทางหลวง

พิเศษ (มอเตอร์เวย์) การดําเนินโครงการ เสนอให้จัดทําแผนการทํางาน โดยบูรณาการร่วมกัน เสนอต่อ

ประธานคณะทํางานโครงการฯ ก่อน เพือลดกระแสการต่อต้านขัดแย ้ง   

 มกราคม  เวลา .  น. นายชาลี เจริญสุข กรรมการกิตติมศักดิ ร่วมประชุมคณะทํางาน

คัดเลือกสถานประกอบกิจการเข้าร่วมโครงการเพิมผลิตภาพแรงงานไทยจังหวัดฉะเชิงเทราประจําปี

งบประมาณ  ณ ห้องประชุมสํานักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดฉะเชิงเทรา ชั น  ศาลา

กลางจังหวัดฉะเชิงเทรา มติทีประชุม  ได้พิจารณาโรงงานทีส่งเข้าเพือขอรับการสนับสนุนทั งหมด 6 

โรงงาน แต่งบประมาณ ปี 2560 มี งบประมาณ เพียง 1 ล้านบาท โรงงานละ 200,000 บาท ต้องตัดออก 1 

โรงงาน เพราะงบประมาณไม่พอ ทีประชุมจึงเสนอให้  โรงงานทีตัดออก ให้ทางสํานักงานพัฒนาฝีมือ

แรงงานฉะเชิงเทรา  ช่วยเป็นวิทยากร  ทําโครงการนําร่อง เข้าไปเพิมผลผลิตและลดการสูญเสีย 



กระบวนการผลิต  ควบคู่กันไป เพราะปี 2561  ทางกระทรวงจะไม่จ้างมหาวิทยาลัยแล้ว ทางสํานักงาน

พัฒนาฝีมือแรงงานฉะเชิงเทรา ต้องทําโครงการเอง  ใช้งบเอง 

  มกราคม  เวลา .  น. นายจอมพงษ์ ชูทับทิม เลขาธิการหอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา ร่วม

ประชุมหารือเตรียมการรับมอบนโยบายและตรวจเยียมพืนทีของรองนายกรัฐมนตรี(นายสมคิด จารุตศรี

พิทักษ์ ณ ห้องประชุม สลค. ชั น  อาคารสํานักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ทําเนียบรัฐบาล 

  มกราคม  เวลา . - .  น. นายชาลี เจริญสุข กรรมการกิตติมศักดิ ร่วมประชุมเตรียมการ

จัดงานสมัชชาคุณธรรมภาคกลาง ครั งที  ณ ห้องประชุมทับทิม ชั น  โรงแรมแกรนด์ รอย ัล แอนด์พลาซ่า 

อ ําเภอเมืองจังหวัดฉะเชิงเทรา   โดยนาบกิตติพันธุ์ โรจนชีวะ รองผู ้ว่าราชดารจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็น

ประธาน สรุปการประชุมเตรียมการจัดงานสมัชชาคุณธรรมภาคกลาง ครั งที 2 โดยจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็น

เจ้าภาพจัดงาน  และอีก 8 จังหวัด  กทม.,ราชบุรี,เพชรบุรี,ปทุมธานี,ปทุมธานี,สมุทรปราการ,ปราจีนบุรี

,นครนายก และ สระแก้ว รวม 9 จังหวัด  จัดว ันที 9-10 มีนาคม 2560  ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 

ฉะเชิงเทรา  รองนายกรัฐมนตรี พลเอก ธนศักดิ  ปฏิมาประกร เป็นประธานพิธีเปิดงาน   หอการค้าจังหวัด

ฉะเชิงเทรา โซน 3  แสดงนิทรรศการองค์กรภาคีสมัชชาคุณธรรม 

  มกราคม  เวลา .  น. นายจอมพงษ์ ชูทับทิม เลขาธิการ ร่วมประชุมคณะกรรมการรักษาความ

มั นคงและความสงบเรียบร้อยจังหวัดฉะเชิงเทราครั งที /  ณ ห้องประชุมมรุพงษ์ศิริพัฒน์ ชั น  ศาลากลาง

จังหวัดฉะเชิงเทรา 

  มกราคม  เวลา . น. นายชาลี เจริญสุข กรรมการกิตติมศักดิ ร่วมประชุมสํานักงาน

นโยบายและแผนการขนส่งและจราจร  ณ ห้องวิชิตสงคราม ศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา  สรุปการประชุม 

มี ภารกิจเกียวกับการเสนอแนะนโยบายและจัดทํา แผนการขนส่งการจราจร และความปลอดภัยจากการ 

ขนส่ง รองรับ EEC ระเบียงเศรษฐกิจ ภาคตะวันออก  เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก ฉะเชิงเทรา,ชลบุรี 

และระยองได้มา 6 โครงการ 8,000 ล้านบาท  การพัฒนาพืนที “เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก” หรือ 

EEC ถือเป็นการบูรณาการเชือมโยงโครงสร้างพืนฐานอย่างสมดุล การจัดวางผ ังเมืองกลุ่มจังหวัด เพือการ

เติบโตอย่างมีทิศทาง พร้อมมาตรฐานการจัดการสิงแวดล้อมระดับโลก กระจายความเจริญทางเศรษฐกิจสู่

ภูมิภาค สร้างโอกาสในการทํางาน เพิมเงินภาษีสู่ท้องถิน จัดตั งกองทุนเพือการพัฒนาชุมชน เพือประชาชนมี

คุณภาพชีวิตทีดีขึ น และเติบโตอย่างย ั งยืน ซึง ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้

มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรี นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ และหน่วยงานทีเกียวข้องเร่งดําเนินการ เพือให้

ภาคตะวันออกของประเทศไทย เป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษทีดี และทันสมัยทีสุดในภูมิภาคอาเซียน EEC 

ประกอบด้วย จังหวัดฉะเชิงเทรา ชลบุรี และจังหวัดระยอง โดยรัฐบาลวางแผนการลงทุนกว่า 1.5 ล้านล้าน



บาทใน 5 ปี เพือพัฒนา โครงสร้างพืนฐาน เช่น ขยายมอเตอร์เวย์ รถไฟทางคู่ รถไฟฟ้าความเร็วสูง ขยาย

ท่าเรือแหลมฉบังและท่าเรือมาบตาพุด พัฒนาท่าอากาศยานนานาชาติอู่ตะเภา ฯลฯ และเพิมเป็น 2 ล้านล้าน

บาท ตลอดโครงการภายใน 10 ปี ซึงจะทําให้เกิดการลงทุนจากภาคเอกชนอย่างน้อย 1.5 ล้านล้านบาทใน 5 

ปี โดยลงทุนในอุตสาหกรรมเป้าหมาย 500,000 ล้านบาท โครงสร้างพืนฐาน 400,000 ล้านบาท การสร้าง

เมืองใหม่ โรงพยาบาล. โรงเรียน ทีอยู่อาศัย 400,000 ล้านบาท การท่องเทียวคุณภาพ เชิงสุขภาพ 200,000 

ล้านบาท 

  12 มกราคม 2560  เวลา . - .  น. นาย ชาลี เจริญสุข กรรมการกิตติมศักดิ  ร่วมโครงการ นายจ้าง 

ลูกจ้าง ร่วมสานใจ เป็นหนึ งเดียว  ณ  บริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทย จ ํากัด โรงงานบ้านโพธิ  จังหวัด

ฉะเชิงเทรา   โดยมี นายวรานนท์ ปีติวรรณ รองปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธาน และ นายกิตติพงษ์ เหล่านิพนธ์  

ผู ้ตรวจราชการกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน พร้อมนายจ้าง ลูกจ้าง ร่วมกันเป็นหนึ งเดียว ถวายอาลัย

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  ต่อจากนั นรองปลัดกระทรวงแรงงานบรรยาย เกียวกับ นายจ้าง 

ลูกจ้าง ร่วมสานดวงใจเป็นหนึงเดียว  

  มกราคม  เวลา .  น. นาย ชาลี เจริญสุข กรรมการกิตติมศักดิ  นายอาทร  ช่วยณรงค์ รอง

ประธาน นายไพฑูรย์ ตระการศักดิ กูล นางโสภา  วโรกร  กรรมการ  ร่วมพิธีมอบเงินช่วยเหลือผู ้ประสบ

อุทกภัยภาคใต้ ณ สํานักงานป้องกันสาธารณภัยจังหวัดฉะเชิงเทรา โดยหอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา และ

สโมสรไลออนส์ฉะเชิงเทรา ร่วมมอบเงิน 17,000 บาท  ให้นายอนุกูล  ตังคณานุกูลชัย  ผู ้ว่าราชการจังหวัด

ฉะเชิงเทรา เพือช่วยเหลือผู ้ประสบอุทกภัยภาคใต้ พร้อมกับปล่อยขบวนรถ ช่วยเหลือพีน้องชาวใต้   ในส่วน

จังหวัดฉะเชิงเทราสรุปยอดเงินบริจาคช่วยเหลือผู ้ประสบอุทกภัยภาคใต้  จ ํานวนเงิน 1,500,000 บาท เป็น

สิงของประมาณ 1,000,000 บาท รวมเป็นจํานวนเงิน  2,500,000 บาท ย ังประชาชนมาบริจาคมาอีกเรือยๆ   

  มกราคม  เวลา .  น. นายชาลี เจริญสุข กรรมการกิตติมศักดิ  ร่วมประชุมคณะทํางาน

ตรวจสอบการใช้งานของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) จังหวัดฉะเชิงเทรา ครั งที /    ณ ห้อง

ประชุมมรุพงษ์ศิริพัฒน์ ชั น  ศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา ประชุมกับผู ้ตรวจราชการสํานักนายกรัฐมนตรี 

นายไพโรจน์ อาจรักษา เรืองการตรวจสอบการใช้งานของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด(CCTV)  จังหวัด

ฉะเชิงเทรา  มติทีประชุม สมาชิกหอการค้าทีมีระบบกล้องวงจรปิดทีหันกล้อง บันทึกภาพถนนสาธารณะ 

ขออนุญาตให้ชือทีอยู่ เพือสํานักงานจังหวัดจะได้ประสานขึ นทะเบียน เพือช่วยเหลือราชการ จับโจรผู ้ ร้าย

และมิจฉาชีพ ต่อไป  

 มกราคม  เวลา .  น. นายชาลี เจริญสุข กรรมการกิตติมศักดิ  ร่วมประชุมคณะกรรมการ

ควบคุมการเรียไรจังหวัดฉะเชิงเทรา  ณ ห้องสุนทรพิพิธ ห้องประชุม  ศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา  สรุป



รายงานการประชุมนายพรเลิศ โชคชัย ปลัดจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นประธาน พิจารณา รถบัสรับบริจาคโลหิต 

จาก 2 ชั น 12 เตียง ชั นล่างเป็นสํานักงาน  ชั นบนเป็นเตียง 12 เตียง  ขอแก้ไขเป็น รถบัส 1 ชั น เหลือ 8 เตียง 

และมีห้องทํางานเล็กๆ 1 ห้อง ราคา 10.5 ล้านบาท  ทีประชุมอนุมัติ 

18 มกราคม  เวลา .  น. นายชาลี เจริญสุข กรรมการกิตติมศักดิ  ร่วมพิธี เปิดการสัมมนา โครงการ

ส่งเสริมการเพิมผลิตภาพแรงงานในสถานประกอบการกิจการภายใต้ พระราชบัญญัติ ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือ

แรงงาน พ.ศ.  ณ ห้องเพทาย โรงแรมแกรนด์รอย ัลพลาซ่า ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา โดยนายสุรพล  

พลอยสุข ผู ้ตรวจราชการกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน  เป็นประธานในพิธีเปิด  และมีการทําบันทึกข้อตกลง  MOU 

สถานประกอบการ 5 แห่ง ทีได้รับงบประมาณ จากกระทรวงแรงงาน เพิมผลิตภาพแรงงานในสถานประกอบการ 

ปีงบประมาณ 2560 

19 มกราคม  เวลา .  น. นายณัฏฐ์  กิตติกูล กรรมการ ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการ

พิจารณาเงือนไขในใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจําทาง ประจําจังหวัดฉะเชิงเทรา ครั งที /  ณ 

ห้องประชุมนาม ตัณฑิกุล สํานักงานขนส่งจังหวัดฉะเชิงเทรา  

 มกราคม  เวลา .  น. – .  น. นายจอมพงษ์  ชูทับทิม เลขาธิการ ร่วมประชุม

คณะกรรมการประสานและขับเคลือนนโยบายสานพลังประชารัฐประจําจังหวัดฉะเชิงเทรา  ณ ห้องประชุม

มรุพงษ์ศิริพัฒน์ ชั น  ศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา 

 มกราคม   กรรามการหอการค้าฯ ร่วมพิธีบําเพ็ญกุศลสตมวาร (  ว ัน) เพือถวายเป็นพระ

ราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ พระอุโบสถวัดโสธรวรารามวรวิหาร ต.

หน้าเมือง อ.เมือง           จ.ฉะเชิงเทรา 

 มกราคม  เวลา .  น นางอาภรณ์  ว ัชระ รองประธาน ร่วมประชุมคณะกรรมการ

ศึกษาธิการ จังหวัดฉะเชิงเทรา ครั งที /   ณ ห้องประชุมเมืองฉะเชิงเทรา สํานักงานเขตพืนทีการศึกษา

ประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต  ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 

  มกราคม  เวลา .  – .  น. นางวรนิต  กตญาณ รองประธาน ร่วมรับฟังการแถลง

แผนการตลาดททท.สํานักงานจังหวัดฉะเชิงเทรา ประจําปี  ณโรงแรมซันไรส์ ลากูน โฮเทลแอนด์

กอลฟ์ อ ําเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา 

 มกราคม  เวลา .  น. นายมนัส ตั นงาม นางบุญมี  ศรีสุข  นางวรนิต  กตญาณ นาง

อาภรณ์  ว ัชระ นายประโยชน์ โสรัจจกิจ รองประธาน นายอาทร  ผดุงเจริญ กรรมการ ร่วมพิธีเปิดงาน

เทศกาลเทียวเมืองไทย ปี  ณ เวทีกลาง สวนลุมพินี กรุงเทพมหานคร 

 มกราคม  เวลา .  น. หอการจังหวัดฉะเชิงเทรา ร่วมกับพาณิชย์ อุตสาหกรรม และสภา

อุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นเจ้าภาพจัดโครงการแลกเปลียนเรียนรู้สร้างเครือข่ายความร่วมมือเพือ



พัฒนาองค์การปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.  สภากาแฟ) ณ ร้านอาหารเก้ามณี ต.หน้าเมือง 

อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา  (คณะกรรมการหอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา เข้าร่วมโครงการ) 

 มกราคม   เวลา .  - .  น.นายประโยชน์  โสรัจจกิจ  รองประธาน ร่วมการสัมมนา

เพือส่งเสริมการขับเคลือนแผนจัดการคุณภาพสิงแวดล้อม พ.ศ.  –  ไปสู่การปฏิบัติในกลุ่มจังหวัด

ภาคกลางตอนกลาง       ณ ห้องชลธี ชั น  โรงแรมซันธารา เวลเนส รีสอร์ท อ ําเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา 

 มกราคม   เวลา .  น. นายชาลี  เจริญสุข กรรมการกิตติมศักดิ  นายณรงค์ศักดิ  แก้วเมือง

เพชร กรรมการ  ร่วมประชุมเพือรับทราบและพิจารณาการประเมินผลผังเมืองรวมจังหวัดฉะเชิงเทรา พ.ศ.

 รวมทั งให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ณ ห้องประชุมมรุพงษ์ศิริพัฒน์ ชั น  ศาลากลางจังหวัด

ฉะเชิงเทรา 

 มกราคม  นายชาลี  เจริญสุข กรรมการกิตติมศักดิ   ร่วมประชุมตามโครงการรณรงค์ป้องกัน

และแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE จังหวัดฉะเชิงเทรา ณ ห้องประชุมมรุพงษ์ศิริพัฒน์ ชั น  

ศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา 

 มกราคม  นายชาลี  เจริญสุข กรรมการกิตติมศักดิ   ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ 

ประจําเดือนมกราคม  ครั งที /  ณ ห้องประชุมมรุพงษ์ศิริพัฒน์ ชั น  ศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา 
 

 


