รายงานกิจกรรมเดือนกรกฎาคม 2561
กิจกรรมร่ วมกับหอการค้าอืน ๆ
หอการค้าจังหวัดฉะเชิ งเทรา และกับผูป้ ระกอบการรุ่ นใหม่ YEC ร่ วมกับโรงพยาบาลพุธโสธร และ
สํานักงานเหล่ากาชาดจังหวัดฉะเชิงเทราจัดทําโครงการบริ จาคโลหิ ต เนื องในโอกาส ครบรอบ 85 ปี หอการค้าไทย
ในวันพุธที 18 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.00 น. ณ หอประชุมทีการอําเภอเมือง อ เมือง จ ฉะเชิงเทรา
- กิจกรรมร่ วมกับภาครัฐ
3 กรกฎาคม 2561 เวลา 13.30 น.นายวัฒนา รัตนวงศ์ ประธาน ร่ วมคณะกรรมการคัดเลือกผูต้ รวจการ
เลือกตัง ณ ห้องประชุมวิชิตสงคราม ศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา
5 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.00 น.นายชาลี เจริ ญสุ ข กรรมการกิตติมศักดิร่ วมประชุมติดตามผลการ
ดําเนินการคณะทํางานเครื อข่าย ชมรมในสถานประกอบการ/ชุมชน/สถานศึกษาทีเกียวข้องตามโครงการ OT
BE NUMBER ONE จังหวัดฉะเชิ งเทรา ณ ห้องประชุ มพุทธโสธร ชัน 2 สํานักงานสาธรณสุ ข จังหวัด
ฉะเชิงเทรา
5 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายจอมพงษ์ ชูทบั ทิม เลขาธิก าร ร่ ว มการรณรงค์การป้ องกัน
โรคหัวใจและหลอดเลือดสมอง ผูว้ ่า ฯ ห่วงใย สมอง-หัวใจ ชาวแปดริ ว ณ ศาลาจัตุรมุข หน้าศาลากลางจังหวัด
ฉะเชิงเทรา
5 กรกฎาคม 2561 เวลา 10.00 น. นายจิตรกร เผด็จศึก รองประธานร่ วมประชุมคณะกรรมการให้ความ
ช่วยเหลือผูป้ ระสบภัยพิบตั ิ จังหวัดฉะเชิงเทรา ( ก.ช.ภ.จ.ฉช.) ครังที 2/2561 ณ ห้องประชุมศูนย์ขอ้ มูลข้อมูล
อาเซียน(ชัน 1)ศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา
5 กรกฎาคม 2561 เวลา 13.30 น. นายจิตรกร เผด็จศึก รองประธาน นายณรงค์ศกั ดิ แก้วเมืองเพชร
ปฏิคม ร่ วมประชุมคณะอนุกรรมการจัดระบบการจราจรทางบก (อจร.) จังหวัดฉะเชิงเทรา ครังที 2/2561 ณ
ห้องประชุมพงษ์ศิริพฒั น์ ชัน 4 ศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา
9 กรกฎาคม 2561 เวลา 13.30 น. นายจิตรกร เผด็จศึก รองประธาน ร่ วมหารื อโครงการศึกษา จัดทํา
แผนแม่บทการพัฒ นาท่ าเรื อบก (Dry Port) เพือนําไปสู่ก ารเป็ นศูนย์กลางโลจิสติก ส์ของภูมิภาค ณ ห้อง
ประชุมวิชิตสงคราม ศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา
9 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.00-12.00 น. ร่ วมการสัมมนาประชาสัมพันธ์โครงการและรับฟังและรับฟัง
ความคิดเห็นผูเ้ กี ยวข้องทังภาครั ฐและเอกชน โครงการพัฒนาสถานี ขนส่ งสิ นค้าคอนเนอร์ รองรับ EEC ณ
โรงแรมโนโวเทล สุวรรณภูมิ แอร์พอร์ต อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ
10 กรกฎาคม 2561 เวลา 10.00 น. นายชาลี เจริ ญสุข กรรมการกิตติมศักดิ ร่ วมประชุมคณะกรรมการ
ให้ความช่วยเหลือผูป้ ระสบภัยพิบตั ิ จังหวัดฉะเชิงเทรา ( ก.ช.ภ.จ.ฉช.) ครังที 2/2561 ณ ห้องประชุมศูนย์ขอ้ มูล
ข้อมูลอาเซียน(ชัน 1)ศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา

10 กรกฎาคม 2561 เวลา 13.00 น. นายวัฒนา รัตนวงศ์ ประธาน ร่ วมประชุมคณะกรรมการคัดเลือก
การเลือกผูต้ รวจการเลือกตัง ครังที 2/2561 ณ ห้องประชุมวิชิตสงคราม ศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา
10 กรกฎาคม 2561 เวลา 13.30 น. นายจิ ตรกร เผด็จศึก รองประธาน ร่ วมหารื อการบริ หารจัดการ
สิ นค้าเกษตรครบวงจร และแก้ไขปั ญหา ด้านการเกษตร ของจังหวัด ฉะเชิงเทรา ณ ศูน ย์การเรี ยนรู้เกษตร
ปลอดภัยสูงเบอร์ 8 หมู่ที 2 ต.บางพระ อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา
11 กรกฎาคม 2561 เวลา 13.30 น.นายมนัส ตันงาม นางวรนิตกตญาณ รองประธาน ร่ วมให้คาํ ปรึ กษา
หารื อเกี ยวกับการปรั บปรุ งภูมิทัศ น์เส้น ทางจัก รยาน เพื อรองรั บ การขยายตัว ของเมืองตามแนวระเบี ย ง
เศรษฐกิจภาคตะวันออก ณ ห้องประชุม หอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา
11 กรกฎาคม 2561 เวลา 10.00 น.นายณัฎฐ์ กิตติกลู กรรมการ ร่ วมประชาคมแผนพัฒนาองค์การบริ หาร
ส่วนตําบลบางเกลือ(เพิ มเติมและเปลียนแปลง ฉบับที 2 ) ณ ห้องประชุมองค์การบริ หารส่ วนตําบลบางเกลือ อ.
บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา
12 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.00 น.นายสุภร ตันเฮง กรรมการ ร่ วมประชุมเพือพิจารณาร่ งแผนพัฒนา
ท้องถิ นสี ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิ มเติม/ เปลียนแปลง ฉบับที 3 ณ ห้องประชุม ชัน 2 อาคารอเนกประสงค์
องค์การบริ หารส่วนตําบลเกาะขนุน อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา
16 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.00-12.00 น.นายชาลี เจริ ญสุ ข กรรมการกิตติมศักดิ ร่ วมประชุมคณะกรรมการ
พัฒนาเมือง อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ์จงั หวัดฉะเชิงเทรา ครังที 1/2561 ณ ห้องประชุมศูนย์ขอ้ มูลอาเซียน (ชัน 1) ศาลา
กลางจังหวัดฉะเชิงเทรา
17 กรกฎาคม 2561 เวลา 13.00 น.นายวัฒนา รัตนวงศ์ ประธาน ร่ วมประชุมคณะอนุ กรรมการสรรหา
อนุกรรมการฝ่ ายนายจ้างและฝ่ ายลูกจ้าง ในคณะกรรมการพิจารณาอัตราค่าจ้างขันตําจังหวัดฉะเชิงเทรา ณ ห้อง
ประชุมศูนย์ขอ้ มูลอาเซียน(ชัน 1)ศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา
20 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.00 -16.00 น นายจอมพงษ์ ชูทับทิ ม เลขาธิ ก าร ร่ ว มเกี ยรติ พิธีเปิ ด
โครงการ
การส่งเสริ มให้รัฐและเอกชน ปฏิบตั ิตามกฎหมายการจ้างงานคนพิการในสถานประกอบการและหน่ วยงาน
ภาครัฐ ประจําปี งบประมาณ 2561 ณ ห้องปากนําโจ้โล้ โรงแรมทีวินเทจบางคล้า อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา
23 กรกฏาคม 2561 เวลา 08.30-12.00 น.นายณรงค์ศกั ดิ แก้วเมืองเพชร ปฏิคม ร่ วมการประชุมปั จฉิ ม
นิเทศโครงการ ศึกษาความเหมาะสมถนนสายแยก ทล.1 –ทล.304 จังหวัดปทุมธานี ณ ห้องประชุมบุษราคัม
ชัน 2 โรงแรมแกรนด์รอยัล พลาซ่า อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา
23 กรกฏาคม 2561 เวลา 08.30-12.00 น. นายวัฒนา รัต นวงศ์ ประธาน ร่ วมประชุมหัวหน้าส่ ว น
ราชการประจําเดือนกรกฎาคม 2561 ณ ห้องประชุมมรุ พงษ์ศิริพฒั น์ ชัน 4 ศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา

24 กรกฏาคม 2561 เวลา 10.00 น. นายณรงค์ศกั ดิ แก้วเมืองเพชร ปฏิคม ร่ วมประชุมคณะกรรมการ
และอนุกรรมการศูนย์อาํ นวยความปลอดภัยทางท้องถนนจังหวัดฉะเชิงเทรา ครังที 2/2561 ณ ห้องประชุมมรุ
พงษ์ศิริพฒั น์ ชัน 4 ศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา
23 กรกฏาคม 2561 เวลา 08.30-12.00 น.นายสมพงษ์ นําศรี เจริ ญสุข ทีปรึ กษาหอการค้าฯ ร่ วมประชุม
คณะกรรมการศูนย์อาํ นวยการป้ องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดฉะเชิงเทรา ครังที 7/2561 ณ ห้อง
ประชุมมรุ พงษ์ศิริพฒั น์ ชัน 4 ศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา
23 กรกฏาคม 2561 เวลา 08.30-12.00 น.นายณรงค์ศกั ดิ แก้ว เมื อ งเพชร ปฏิ ค ม ร่ ว มประชุ ม
คณะกรรมการความมันคงและความสงบเรี ยบร้อยจังหวัดฉะเชิงเทรา ณ ห้องประชุมมรุ พงษ์ศิริพฒั น์ ชัน 4
ศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา
24 กรกฏาคม 2561 เวลา 07.00-9.00 น. นายชาลี เจริ ญสุ ข กรรมการกิ ต ติ มศัก ดิ ร่ ว มโครงการ
แลกเปลียนเรี ยนรู้ สร้ าง เครื อข่ ายความร่ ว มมือเพือการพัฒ นาองค์ก าร และการปฏิบัติ ร าชการ ประจํา ปี
งบประมาณ พ.ศ. 2661 (สภากาแฟ) ณ โครงการชลประทานฉะเชิงเทรา ต.บ้านโพธิ อ.บ้านโพธิ จ.ฉะเชิงเทรา
25 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.00 -12.00 น นายณรงค์ศกั ดิ แก้วเมืองเพชร ปฏิคม ร่ วมประชุมระดม
ความคิดเห็นระหว่างคณะผูว้ ิจยั กับผูใ้ ช้ประโยชน์จากการวิจยั ภายใต้โครงการจัดทําแผนยุทธศาสตร์การวิจยั โล
จิสติกส์และโซ่อุปทาน ระยะ 3 ปี (พ.ศ.2562-2564) ณ ห้องประชุมแปซิฟิก 3 โรงแรม เดอะไทด์ รี สอร์ ท บาง
แสน จังหวัดชลบุรี
25 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.30 น. นายจิตรกร เผด็จศึก รองประธาน นายจอมพงษ์ ชูทบั ทิม เลขาธิการ
ร่ ว มประชุมคณะกรรมการประสานและขับเคลือนนโยบายสานพลังประชารัฐ ประจําจังหวัดฉะเชิงเทรา
(คสป.) ครังที 2/2561 ณ ห้องประชุมศูนย์ขอ้ มูลอาเซียน (ชัน 1) ศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา
25 กรกฎาคม 2561 เวลา 13.00 น. นายณัฏฐ์ กิต ติ กุล กรรมการ ร่ ว มประชุมประชาคมท้องถิ น เรื อง
พิจารณา (ร่ าง) แผนพัฒนาท้องถิ นสีปี (พ.ศ.2561-2564) ฉบับเพิ มเติมและเปลียนแปลง ครังที1/2561 ณ ห้อง
ประชุมเทศบาลตําบลบางปะกง อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา
25 กรกฎาคม 2561 เวลา 13.30 น. นายวัฒนา รัตนวงศ์ ประธานร่ วมประชุมคณะกรรมการกําหนดราคา
ทรัพย์จงั หวัดฉะเชิงเทรา ณ สํานักงานบังคับคดีจงั หวัดฉะเชิงเทรา อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา
28 กรกฎาคม 2561 เวลา 18.00 น.นายวัฒนา รัตนวงศ์ ประธาน และคณะกรรมการหอการค้าฯ ร่ วม
กิจกรรมวางพานพุ่ม และจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนืองในวันเฉลิมพระชนพรรษา (28 กรกฎาคม 2561) สมเด็จ
พระเจ้าอยูห่ วั มหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูรฯณ บริ เวณ หน้าศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา
28 กรกฎาคม 2561 เวลา 18.00 น.นายจอมพงษ์ ชูทบั ทิม เลขาธิการ ร่ วมประชุมคณะทํางานตรวจ
ติดตามโครงการทีได้รับการจัดสรรงบประมาณตามโครงการไทยนิยม ยังยืน ทีรับผิดชอบอําเภอพนมสารคาม
ณ ห้องประชุมสํานักงานพัฒนาสังคมและความมันคงของมนุ ษย์จงั หวัดฉะเชิงเทรา ชัน 1 ศาลากลางจังหวัด
ฉะเชิงเทรา

31 กรกฎาคม 2561 เวลา 13.00 น. นายณัฏฐ์ กิ ตติกุล กรรมการ ร่ วมประชุมคณะกรรมการพิจารณา
เงือนไขในอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจําทาง ประจําจังหวัดฉะเชิงเทรา ครังที 4/2561 ณ ห้องประชุม
นาม ตัณฑิกุล สํานักงานขนส่งจังหวัดฉะเชิงเทรา
31 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.30 น. นางวรนิ ต กตญาณ รองประธาน ร่ ว มประชุมโครงการชุ มชน
ท่องเทียว OTOPนวัตวิถี จังหวัดฉะเชิงเทรา ณ ห้องประชุมสํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดฉะเชิงเทรา ชัน 1
ศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา

กิจกรรมอืน ๆ
13 กรกฎาคม 2561 กรกฎาคม 19.00 น หอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา ร่ วมเป็ นเจ้าภาพสวดอภิธรรมศพมารดา
คุณทรงชัย รัตนสุ บรรณ ผูส้ นับสนุ นการก่อสร้างอาคารหอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา ณ ศาลาใหญ่ วัดแหลมใต้ อ.
เมือง จ.ฉะเชิงเทรา
หอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา ร่ วมอัดเทปรายการถวายพระพร วันเฉลิมพระชนพรรษา (28 กรกฎาคม 2561)
สมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั มหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูรฯ และสมเด็จพระชนพรรษา (12 สิ งหาคม 2561 ) สมเด็จ
พระนางเจ้าสิ ริ กิ ติ พระบรมราชิ นี นาถ ในรัชกาลที 9 ในวันพุธที 18 กรกฎาคม 2561 เวลา 11.00 น ณ ห้องชลธี
โรงแรมซันธารา เวลเนสแอนด์ รี สอร์ท อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา

