รายงานกิจกรรมเดือนกุมภาพันธ์
- กิจกรรมร่ วมกับหอการค้าอืนๆ
กุมภาพันธ์
เวลา . - . น. นายวัฒนา รัตนวงศ์ ประธาน ร่ ว มแสดงความยินดีนายฉัตรชัย
พรหมเลิศ ได้ด าํ รงตําแหน่ งปลัดกระทรวงมหาไทย และประชุ มหารื อแนวทางความร่ ว มมือการดําเนิ น งาน
ร่ วมกันระหว่างหอการค้าไทยกับกระทรวงมหาดไทย ณ ห้องรับรองปลัดกระทรวงฯ ชัน กระทรวงมหาดไทย
กุมภาพันธ์
เวลา . น.หอการค้าจังหวัด จัดประชุมร่ วมกับสํานักงานโยธาธิการและผังเมือง
จังหวัดฉะเชิงเทรา เพือเสนอข้อคิดในการจัดทําผังเมือง ชุมชน บ้านโพธิ-พนมเกาะขนุ น - บางปะกง-แปลงยาว
ณ ห้องประชุมสํานักงานหอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา
6 กุมภาพันธ์
เวลา . น.หอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา ร่ วมประชุมหารื อ การร่ วมโครงการวิจยั
และพัฒนา นวัต กรรม สู่ ผลิต ภัณ ฑ์ ไทย เพือเชื อมโยงสู่ก ารพัฒ นาทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี กับ
สวทช. ณ ห้องประชุมสํานักงานหอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา
12 กุ มภาพัน ธ์
เวลา . - . น.หอการค้าจัง หวัด ฉะเชิ งเทรา ร่ ว มชมการถ่า ยทอดสด
Facebook ของหอการค้าไทย และภาษี ทีดิน และสิ งปลูก สร้ าง ณ ห้องประชุ มสํานัก งานหอการค้าจังหวัด
ฉะเชิงเทรา
กุมภาพัน ธ์
เวลา . - . น. นายวัฒ นา รั ต นวงศ์ ประธาน ร่ วมประชุ มคณะกรรมการ
หอการค้าไทย ครังที / ณ ห้องสัมมนา อาคาร ชัน มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
หอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา และนักธุรกิจรุ่ นใหม่ ( YEC ) หอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา ร่ วมกับบริ ษทั
เรื องวาแสตนดาร์ ดอินดัสตรี จํากัด กําหนดจัดกิจกรรมรับบริ จาคโลหิ ต ในโครงการบริ จาคโลหิ ต พรรษา หอการค้า
ร่ วมใจ ถวายเป็ นพระราชกุศล เพือเฉลิมพระเกียรติ ปี สมเด็จพระเทพรัตนราชสุ ดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในวันพฤหัสที
กุมภาพันธ์ เวลา . - . น. ณ ห้องประชุมใหญ่ บริ ษทั เรื องวาแสตนดาร์ ด อินดัสตรี จํากัด ต.บางสมัคร อ.
บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา
กลุ่มนักธุรกิจรุ่ นใหม่ (YEC) หอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา กําหนดจัดกิจกรรม คอนเสิ ร์ตการกุศล ออฟ
ปองศักดิ ในวันที กุมภาพันธ์
เวลา . น. เป็ นต้นไป ณ โรงเบียร์ จังหวัดฉะเชิงเทรา รายได้ส่วน
หนึงหลังหักค่าใช้จ่าย จํานําไปสมทบทุน สร้างฝายมีชีวิต ในพืนที อ.ท่าตะเกียบ จ.ฉะเชิงเทรา
28 กุมภาพันธ์
เวลา . - . น.นายจอมพงษ์ ชูทบั ทิม เลขาธิการ นางสาวภาวริ น น้อยใจบุญ
กรรมการ ร่ วมงานแถลงข่าวและพิธีลงนามความร่ วมมือ โครงการป้ ายของดีจงั หวัด เพือเข้าสู่การชําระเงินผ่าน
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ ระหว่างหอการค้ากับธนาคารกสิกรไทย ณ หอการค้าไทย อาคารบรรเจิด ชลวิจารณ์
- กิจกรรมร่ วมกับภาครัฐ
กุมภาพัน ธ์
เวลา . น. นายจิ ต รกร เผด็จ ศึก รองประธานร่ ว มประชุ มคณะทํางานที
เกียวข้องกับการบังคับใช้กฎหมายภายในตามโครงการรถบรรทุกนําหนักเกิน ในพืนทีจังหวัดฉะเชิงเทรา

กุมภาพันธ์
เวลา . น. นายจิตรกร เผด็จศึก รองประธาน ร่ วมประชุมหารื อแนวทางการ
ดําเนินการฝึ กอบรมเชิงปฏิบตั ิการกิจกรรมเตรี ยมความพร้อมผูป้ ระกอบการเพือก้าวหน้าสู่ยุค Industry 4.0 ณ
ห้องประชุมสํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา
4 กุมภาพันธ์
เวลา . น. นายชาลี เจริ ญสุข กรรมการกิตติมศักดิ ประชุมขับเคลือนยุทธศาสตร์
ผลไม้ภาคตะวันออก ร่ วมกับรัฐมนตรี กรกระทรวงพาณิ ชย์ ณ ห้องประชุม มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาลัยเขต
จันทบุรี ณ จังหวัดจันทบุรี
5 กุมภาพันธ์
เวลา . น. นางวรนิ ต กตญาณ รองประธาน ร่ วมพิจารณาคัดเลือกผลงานการ
ประกวดคลิปวีดีโอเพือประชาสัมพัน ธ์ ตลาดต้องชม ภายใต้ โครงการส่ งเสริ มการตลาดกลาง ตลาดชุ มชน
ประชารั ฐเพือพัฒ นาเศรษฐกิ จภูมิภาค ระดับจังหวัด (รอบคัดเลือก) ณ ห้องประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฎราช
นคริ นทร์
5 กุมภาพันธ์
นายวัฒนา รัตนวงศ์ ประธาน ร่ วมประชุมหารื อหน่ วยงานภาครัฐและภาคเอกชน
ในพืนทีภาคตะวันออก ร่ วมกับ นายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรี ว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ณ ห้องมณี ทิพย์
โรงแรมนิว แทรเวิล ลอร์ด โฮเทล ณ จังหวัดจันทบุรี
6 กุมภาพันธ์
เวลา . - . น.นายอาทร ผดุงเจริ ญ นายจิตรกร เผด็จศึก รองประธาน นาย
ณรงค์ศกั ดิ แก้วเมืองเพชร ปฏิคม ร่ วมการวางแผนจัดทําผังเมืองชุมชนบ้านโพธิ และผังเมืองรวมชุมชนพนมสาร
คม-เกาะขนุน จังหวัดฉะเชิงเทรา ณ ห้องประชุมมรุ พงษ์ศิริพฒั น์ ชัน ศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา
- กุมภาพัน ธ์
เวลา . น. นายชาลี เจริ ญสุ ข กรรมการกิ ต ติ มศัก ดิ ร่ ว มสัมมนาผูแ้ ทน
เครื อข่าย ECO Networke โครงการทวนสอบตามตัวทดสอบตามตัวชีวัดเพือเทียบระดับหรื อเลือนระดับ ( - )
การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ตามตัวชีวัด มิติ ด้าน ตัวชีวัด จังหวัด ณ ห้องทับทิม โรงแรมแก
รนด์ รอยัล พลาซ่า อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา
กุมภาพันธ์
เวลา . - . น. นายจอมพงษ์ ชูทบั ทิม เลขาธิการ ร่ วมประชุมสัมมนาเรื องการ
ขับเคลือนนโยบายกระทรวงเกษตร และสหกรณ์ ในระดับพืนทีสู่การปฏิบตั ิ ครังที ภาคกลางและภาคตะนออก
ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ จ.ชลบุรี
กุมภาพันธ์
เวลา . น. นายอาทร ผดุงเจริ ญ รองประธาน นายชาลี เจริ ญสุ ข กรรมการ
กิตติมศักดิร่ วมคณะกรรมการร่ วมภาครัฐและเอกชนเพือพัฒนาและแก้ไขปั ญหาเศรษฐกิจจังหวัดฉะเชิงเทรา
(กรอ.จังหวัด) ครังที / ณ ห้องประชุมศูนย์ขอ้ มูลอาเซียน ชัน ศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา
กุมภาพันธ์
เวลา . น. นายจิตรกร เผด็จศึก รองประธาน ร่ วมประชุมผ่านวีดีทศั น์ทางไกล
(Video Conferenee) เพือชีแจงการดําเนินโครงการตลาดประชารัฐ ณ ห้องประชุมมรุ พงษ์ศิริพฒั น์ ชัน ศาลา
กลางจังหวัดฉะเชิงเทรา
กุมภาพันธ์
เวลา . น. นายจิตรกร เผด็จศึก รองประธาน ร่ วมประชุมการดําเนิ นการขอขึน
ทะเบียนสิ งบ่งชีทางภูมิศาสตร์ ( GI) ของจังหวัดฉะเชิงเทรา ครังที / ณ ห้องประชุมสุนทรพิพิธ ศาลากลาง
จังหวัดฉะเชิงเทรา

กุมภาพันธ์
เวลา . น. นายจิตรกร เผด็จศึก รองประธาน ร่ วมประชุมคณะอนุ กรรมการ
พัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา ครังที /
ณ ห้องประชุม ศูนย์ขอ้ มูลอาเซียน ชัน ศาลา
จังหวัดฉะเชิงเทรา
กุมภาพันธ์
เวลา . น. นายอาทร ผดุงเจริ ญ รองประธาน ร่ วมประชุมพิจารณาคัดหมู่บา้ น
อัจ ฉริ ยะ ( Smart Village) ต้นแบบของจังหวัด ฉะเชิงเทรา ณ ห้องประชุมสุ น ทรพิพิธ ศาลากลางจังหวัด
ฉะเชิงเทรา
กุมภาพันธ์
เวลา . - . น. นายจิตรกร เผด็จศึก รองประธาน นายสมัชย์ ยงศิริ ประธาน
นักธุรกิจรุ่ นใหม่ ร่ วมโครงการสานพลังประชารัฐสร้างฝ่ ายฝ่ ายมีชีวิต รักษ์ป่า ส่งเสริ มเศรษฐกิจฐานรากสู่ชุมชน
เข้มแข็ง ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อน อันเนืองมาจากพระราชดําริ อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา
16 กุมภาพันธ์
เวลา . น. นายมนัส ตันงาม รองประธาน ร่ วมประชุมคณะกรรมการอํานวยการ
รักษาความมันคงภายในจังหวัดฉะเชิงเทรา พร้อมกําลังพลที ปฏิบตั ิ หน้าทีในกองอํานวยรั กษาความมันคง
ภายในจังหวัดฉะเชิงเทรา ณ ห้องประชุม มรุ พงษ์ศิริพฒั น์ (ชัน ) ศาลาจังหวัดฉะเชิงเทรา
กุมภาพันธ์
เวลา . - . น.นายอาทร ผดุงเจริ ญ นายจิตรกร เผด็จศึก รองประธาน ร่ วม
ประชุมติดตามความต้องการ แนวทางการดําเนิ นการ EEC และ Smart City ของจังหวัดฉะเชิงเทรา ณ ห้อง
ประชุมสุนทรพิพิธ ศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา
กุมภาพันธ์
เวลา . น. นายชาลี เจริ ญสุข กรรมการกิตติมศักดิ ร่ วมประชุมคณะกรรมการ
พัฒนาองค์การบริ หารส่ วนจังหวัดฉะเชิงเทรา และประชาคมระดับจังหวัด ณ ห้องประชุมบางแก้ว องค์การ
บริ หารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา ต.บางแก้ว อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา
กุมภาพัน ธ์
เวลา . - . น. นายชาลี เจริ ญสุ ข นายอุทัย ศรี ส าลี รั ต น์ กรรมการ
กิตติมศักดิ นางบุญมี ศรี สุข รองประธาน นายณรงค์ศกั ดิ แก้วเมืองเพชร ปฏิคม ร่ วมประชุมหารื อการสํารวจ
ความต้องการแรงงานของสถานประกอบการ ปี
และการวางแผนการผลิตกําลังคน ณ ห้องประชุม ชัน
อาคารราชนคริ นทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนคริ นทร์ จ.ฉะเชิงเทรา
กุมภาพันธ์
เวลา . น. นายจิต รกร เผด็จศึก รองประธาน ร่ ว มประชุมคณะกรรมการ
ประสานและขับเคลือนนโยบายสานพลังประชารั ฐประจําจังหวัดฉะเชิงเทรา (คสป.) ครังที /
ณ ห้อง
ประชุมศูนย์ขอ้ มูลอาเซียน ชัน ศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา
กุมภาพันธ์
เวลา . น.นายชาลี เจริ ญสุ ข กรรมการกิตติมศักดิ นายณรงค์ศกั ดิ แก้วเมือง
เพชร ปฏิคม ร่ วมโครงการแลกเปลียนเรี ยนรู้สร้างเครื อข่ายความร่ วมมือ เพือการพัฒนาองค์การและการปฏิบตั ิ
ราชการ ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. (สภากาแฟ) ณ บุรีมายา รี สอร์ ท รี สอร์ ท แอนด์ เรสเตอรอง อ.เมือง จ.
ฉะเชิงเทรา
กุมภาพัน ธ์
เวลา . น. นายจิต รกร เผด็จศึก รองประธาน ร่ ว มประชุมคณะกรรมการ
อาหารปลอดภัยจังหวัด ฉะเชิ งเทรา ครั งที /
ณ ห้องประชุ มพุธโสธร สํานัก งานสาธารณสุ ข จังหวัด
ฉะเชิงเทรา ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา

กุมภาพันธ์
เวลา . น. นายจิตรกร เผด็จศึก รองประธาน ร่ วมประชุมคณะกรรมการบริ หาร
จัดการทํางานของแรงงานต่างด้าวในประเทศจังหวัดฉะเชิงเทรา ครังที / ณ ห้องประชุมศุภกิจวิเลขานุ การ
ชัน ศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา
กุมภาพันธ์
เวลา . น. นายชาลี เจริ ญสุ ข กรรมการกิตติมศักดิ ร่ วมประชุมคณะกรรมการ
พัฒ นาองค์ก ารบริ ห ารส่ ว นตํา บลเสม็ด ใต้ และประชาคมระดั บตํา บล ครั งที /
ณ ห้องประชุ มเพื อ
ประชาชน ต.เสม็ดใต้ อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา
กุ ม ภาพัน ธ์
เวลา . - . น.นายมนัส ตั นงาม นางวรนิ ต กตญาณ รองประธาน
ร่ วมสัมมนาเพือรับฟังความเห็น (ร่ าง) แผนการพัฒนาและส่งเสริ มการท่องเทียว ในพืนที ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ
ภาคตะวันออก โครงการจัดทําแผนการพัฒนา ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ ภาคตะวันออก พ.ศ. ณ ห้อง
เทพราช โรงแรมซันธารา เวลเนส อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา
กุมภาพัน ธ์
เวลา . น.นายจิ ตรกร เผด็จศึก รองประธาน ร่ ว มประชุมหัว ส่ ว นราชการ
จังหวัดฉะเชิงเทรา ครังที / ประจําเดือนกุมภาพันธ์
ณ ห้องประชุมมรุ พงษ์ศิริพฒั น์ ชัน ศาลากลาง
จังหวัดฉะเชิงเทรา
กุมภาพันธ์
เวลา . น. นายณรงค์ศกั ดิ แก้วเมืองเพชร ปฏิคม ร่ วมประชุมความมันคงและ
ความสงบเรี ยบร้ อยจังหวัด ฉะเชิ งเทรา ครั งที /
ณ ห้องประชุ มมรุ พงษ์ศิริ พฒ
ั น์ ศาลากลางจังหวัด
ฉะเชิงเทรา
- กิจกรรมอืนๆ
กุมภาพันธ์ เวลา . . - . น.
นายชาลี เจริ ญสุข กรรมการกิตติมศักดิ ร่ วมประชุมใหญ่
สามัญ ประจํา ปี
และเลือกตังคณะกรรมการการบริ หารสภาอุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา ณ ห้องทับทิม
โรงแรมแกรนด์ รอยัล พลาซ่ า อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา ในช่ว งเวลา . - . น. จัด การบรรยาย เรื องการ
เตรี ยมการด้านทรัพยากรมนุษย์ กับการเข้ามาของ EEC โดย ศ.ดร.พัฒนาศักดิ มงคลวัฒน์ (รองคณบดีคณะเทค
โลยีสารสนเทศและสือสาร (ICT) มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา ) ให้เกียรติเป็ นวิทยากร

